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( ماجستير تاريخ حديث ومعاصر، مدير دائرة التوثيق في )غز ة مركز  بدزد ا الحزورالي لادراسزال والتوثيزق ،

 .فاسطين -
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 ملخص:

أحد أخطر م، 1967المحتلة عام  األراضي الفلسطينيةفي سياسة الفصل "اإلسرائيلية" تُعد 
في الضفة الغربية وقطاع مستقلة الهادفة إلى منع قيام دولة فلسطينية  "اإلسرائيلية"الممارسات 

على  " المتعاقبةاإلسرائيلية اتالحكومعملت و  وعاصمتها القسم الشرقي من مدينة القدس، غزة
م، عن الدول العربية بواسطة 1967المحتلة عام وخطط بهدف فصل األراضي  تنفيذ برامج

في األراضي المحتلة عام  أراٍض تسيطر عليها "إسرائيل"، وأيضًا إلى فصل الفلسطينيين
م، عن بعضهم البعض، وكذلك فصلهم عن "إسرائيل"، وفصل مدينة القدس عن الضفة 1967

دة، ونفذت تلك الحكومات الغربية وقطاع غزة، وعزل الفلسطينيين في تجمعات جغرافية متباع
قامة الطرق االلتفافية، والحواجز منهجي للتوسع االستسياسة الفصل من خالل برنامج  يطاني، وا 

خطة فك االرتباط األحادي الجانب وتنفيذ ، المحتلة الفلسطينية راضيفي مختلف األالعسكرية 
 قي أمام إمكانية قيامإلى عائق حقيسياسة الفصل "اإلسرائيلية" بحيث تتحول  (،جدار الفصل)

، وسيتم في هذا البحث دراسة سياسة الفصل التي انتهجتها دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي
على  تلك السياسة ، وأثرم1967الحكومات "اإلسرائيلة" داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 م.1967عام األراضي الفلسطينية المحتلة مستقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة في 
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The Israel Segregation Policy، And its Impact on the future of on 
Indigested Palestinian Country (1967-2015) 

Abstract: 

The Israel segregation policy in the Palestinian occupied "1967" lard is 
one of the most dangerous Israeli actions that prohibits the Palestinians 
from establishing on independent Palestinian country in west bank and 
Gaza strip and the capital of this country which is the eastern part of 
Jerusalem city. 

The successive Israeli government have exerted  many plans and 
programmers that aimed to separate the occupied  lords  1967 from the 
Arab countries by elands over comedy by Israel، separate the 
Palestinian  in the occupied land on 1967 from the rest of the Israel، 
separate Jerusalem city from the rest of the west bank and Gaza strip 
and to isolate the Palestinian in an occasional geographical grouping 
these government have executed the segregation policy through 
systematic programmed included statement expansion ،establishing the 
detours and military checkpoint in the various Palestinian occupied lands 
and implementation of the unilateral disengagement plan (separation 
wall) so that turns the Israel's separation policy to areal handicap to the 
possibility of establishing geographical continued Palestinian  country. 

 this research will study the separation policy that the Israel government 
executed in the occupied Palestinian lands on 1967 and the future of 
the policy on the future of on indigested Palestinian country in the 
occupied Palestinian lands 1967.     
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 :أهمية الدراسة

الفلسطينية، أال وهو  ساحةتهتم به ال وعًا حيوياً ضهذه الدراسة بتناولها مو ن أهمية تكم
شرعت سلطات حيث م، 1967المحتلة عام  في األراضي الفلسطينية سياسة الفصل "اإلسرائيلية"

بتنفيذ سياسة الفصل أحادية الجانب بين إسرائيل واألراضي الفلسطينية  "اإلسرائيلي" االحتالل
من شمال  األخضرمن خالل إيجاد منطقة عزل تمتد على طول الخط  ،1967عام المحتلة 

جنوبها، وعازلة العديد من التجمعات الفلسطينية ضمن معازل كثيرة،  إلىالضفة الغربية 
، ومقوضة بذلك أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا ومستدامة اقتصاديا

أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل إقامة دولة فلسطينية  ةبد من معرفومن هنا كان ال
والباحثين في مجال الصراع  نيمهتملا أنها قد تخدم يفسة تكمن أهمية هذه الدرا، كما مستقلة
 آماًل أن تسد هذه الدراسة فراغًا ملحوظاً في هذا المجال. الصهيوني، -العربي

 أهداف الدراسة :

على مستقبل  سياسة الفصل "اإلسرائيلية"أثر المساهمة في إبراز إلى تهدف هذه الدراسة 
 :وذلك من خالل م،1967في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  إقامة دولة فلسطينية مستقلة

 .ئيلية، جذورها، مفهومها، أهدافهاالفصل اإلسرا سياسةالتعرف على   -1
  (.م2005-1967الفصل اإلسرائيلية ) مشاريع وخططإبراز   -2
 لتنفيذ عملية الفصل.  "يةسرائيلاإل"والممارسات الفعلية  استعراض اإلجراءات  -3

قليم الدولة ، و السيادة الفلسطينية كل من: الفصل "اإلسرائيلية" على ساسةأثر بيان   -4 ا 
للدولة  ، وعودة الالجئينمستقبل مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينيةو ، الفلسطينية
 .الفلسطينية

 سيتم تقسيم الدراسة إلى محورين، هما:محاور الدراسة: 

 :المحور األول: سياسة الفصل "اإلسرائيلية"

 منطلقات وأهداف سياسة الفصل "اإلسرائيلية. -1
 م(.2005-1967مشاريع وخطط الفصل اإلسرائيلية ) -2
 لتنفيذ عملية الفصل. ية"سرائيل"اإل اإلجراءات -3
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 الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل الدولة الفلسطينية: ةسياسيأثر المحور الثاني: 

 .الفصل "اإلسرائيلية" على إقليم الدولة الفلسطينية سياسةأثر  -1
 .الفصل "اإلسرائيلية" على السيادة الفلسطينية سياسةأثر  -2
   الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل مدينة القدس كعاصمة للدولة سياسةأثر  -3

 .الفلسطينية
 .للدولة الفلسطينية عودة الالجئينالفصل "اإلسرائيلية" على  سياسةأثر  -4

ــة.  خاتمــ

 .المصادر والمراجع

 :البحثمنهج 

من المعلومات  جمع فقد هج البحث التاريخي )الوصفي والتحليلي(،من اتبع الباحث
استخالص النتائج  إلى ، وصوالً وتفسيرها وتحليلها دراستهاقام بثم  ،العربية مصادرها ومراجعها

تسجيل البيانات ، وذلك بفي التوثيق األنجلوسكسوني النظامفقد اتبع  أما التوثيق،، ودالالتها
وأيضًا  للمصدر أو للمرجع الذي ُأخذ االقتباس منه، وذلك عند ذكره ألول مرة، التفصيليةالكاملة 

 ة البحث.في قائمة المصادر والمراجع في نهايمرة ثانية البيانات كتابة تلك 
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 تمهيد:

تندرج سياسة الفصل "اإلسرائيلية" ضمن المخططات "اإلسرائيلية" الهادفة لتكريس الوجود 
، وتسعى (1)"اإلسرائيلي" داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز الوجود االستيطاني فيها
والعمل على "إسرائيل" إلى تحقيق عدة أهداف عبر سياسة الفصل، مثل: ضمان أمن "إسرائيل"، 

نماؤها لتتمكن من  تأكيد وجودها في المنطقة كدولة "يهودية"، وحماية القاعدة االقتصادية وا 
يجاد "مجتمع إسرائيلي مترابط ومتماسك ومغلق" ، (2)استقطاب واستيعاب المهاجرين اليهود، وا 

عب تجاه الش "اإلسرائيلية" مواقفاألساس الذي ارتكزت عليه الوتنطلق تلك السياسة من 
ويالحظ أن هذا هو أحد  ،الفلسطيني هو التنكر لحقوقهم السياسية والقومية في أرض فلسطين

والذي يحظى  ،الهامة في السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين حتى اآلن االستراتيجيةالمواقف 
ين فالتنكر للحقوق قائم بفعل التناقض ب ،بموافقة مختلف الكتل السياسة الكبيرة في إسرائيل

 .(3)وبين األهداف القومية الطبيعية لحركة التحرر الفلسطينية ،الصهيونية في فلسطين األطماع

  

                                                                 

الجمعيززا اللاسززطيليا  ،لقززد ا ،إبالميززاورقززا  - 1995 اإلسززرائياياخطززا اللصزز   :جززواد سززايمان ،الجعدززر   (1)
 .32-31، صم2005 ،يااسد -لاشؤون الدوليا  األكاديميا

شزؤون فاسزطيليا )مجازا شز ريا  الجيش اإلسرائياي، ديزرول، مجازا يول ، مكرم: مالحظال حوا إستراتيجيا  (2)
 .91م، ص1979تشرين الثالي )لوفمدر( ، 96العدد  ،تصدر بن مرك  األدحاث في م. ل. ف(

الموقف اإلسرائياي الرسمي من القضيا اللاسطيليا: ال ابتراف دالحقوق الوطليا لاشعب حله:  ،(  شاهين3)

 ،ديرول، مجاا شؤون فاسطيليا )مجاا ش ريا تصدر بن مرك  األدحاث في م. ل. ف( ،اللاسطيلي
 .81ص ،م1980، كالون الثالي )يلاير(، 98بدد
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 :سياسة الفصل "اإلسرائيلية" المحور األول:

يشير مصطلح الفصل إلى اإلجراءات والخطط اإلسرائيلية الهادفة إلى فصل األراضي        
م، عن الدول العربية بواسطة أراٍض تسيطر عليها "إسرائيل"، وأيضًا إلى 1967المحتلة عام 

م، عن بعضهم البعض، وفصلهم عن  1967في األراضي المحتلة عام  فصل الفلسطينيين
فكرة فصل ، و (4)م، وكذلك فصلهم عن "إسرائيل"1948اضي المحتلة عام الفلسطينيين في األر 

فكرة ليست بالجديدة،  وفصلها عن بعضها البعض،  ،"إسرائيل"عن  المحتلة الفلسطينية راضياأل
ي م، يتضح ذلك من خالل المشاريع "اإلسرائيلية" التي طرحت ف1967عام  إلى جذورها بل تعود

 ،الضفة ،القدسالفلسطينية ) راضيمستقبل األالتي تتناول م، 1967أعقاب حرب حزيران )يونيو( 
 ليس واحدًا في الرؤية، ويتبين من خالل تلك المشاريع، بأن مستقبل تلك األراضي غزة(

قليميًا، وبينفهي تدعو ، اإلسرائيلية  إلى قطع الصلة بين القضايا المتعلقة بقطاع غزة سياسيًا وا 
وفي جميع األحوال، وبمعزل عن مستقبل مدينة القدس،  القضايا التي المتعلقة بالضفة الغربية،

بين األراضي  ، وبمختلف الطرق، على إيجاد واقع يؤدي إلى االنفصال"إسرائيل"عملت  فقد
وذلك بمستويات عديدة، منها ما هو ظاهر وبسيط وواضح للجميع مثل  الفلسطينية المحتلة،

منع التنقل، ومنها ما له عالقة بالتأثير في السلوك واألداء ، والجدار الحاجز، و االستيطان
 .الرئيسيين والمواقف السياسية لالعبين الفلسطينيين

 :وأهداف سياسة الفصل "اإلسرائيلية أواًل: منطلقات

 ،تمثل عموما ،موقفا معاديا للشعب الفلسطيني ،الصهيونية منذ نشأتها الحركة انتهجت
الوجه اآلخر لسعي  إالالموقف  لكولم يكن ذ ،ومن ثم التنكر لحقوقه الوطنية ،بتجاهل وجوده

ا يسمى مجزءا م إالليست  ،في مفهومهم ،وهي ،الصهيونيين إلى السيطرة على أرض فلسطين
انحصر الهدف الصهيوني الرئيسي في العمل على  ،الموقف لكمن ذ وانطالقاً  (،أرض إسرائيل)

 إنشاءبهدف استغاللها في  ،والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم ،فلسطين من سكانها إخالء
وخلق الكيان  ،فتهويد فلسطين .واستيعاب المهاجرين الجدد من الصهيونيين ،المستوطنات

 الصهيونية اعتبرت، و (5)كانا من األهداف الموجهة للنشاط الصهيوني منذ بدايته ،الصهيوني فيها

                                                                 

مجاززا الدراسززال  أرولسززون، جيلززر : خطززا اللصزز  اإلسززرائيايا ترسززم الحززدود المؤقتززا للاسززطين، ديززرول، (4)

 .78، صم2003صيف  ،55بدد  ،اسطيليا(اللاسطيليا، )مجاا فصايا تصدر بن مؤسسا الدراسال الل
 .80ص ، مرجع سادق،ايحلا: الموقف اإلسرائي ،شاهين( 5)
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يتناقض مع وجود الشعب العربي  ،أهدافها ومشروعها االستيطاني في فلسطينأن تحقيق 
ومع تطلعاته في إنشاء دولة مستقلة في فلسطين،  فدأبت على تنفيذ  ،الفلسطيني على أرضه

نكار حقهم في إنشاء  ،وتحاشي ذكرهم ،أهدافها ضمن رؤية تتجاهل الوجود البشري للفلسطينيين وا 
سياسة تغييب وتهميش الوجود العربي في  قد أفرزتو  ،فلسطين دولة خاصة بهم في وطنهم

 إقامة دولةمن أجل  ،المختلفة وأشكالها بأوجهها من وطنهم لفلسطينيينا طرد فكرة ،فلسطين
بعدة  الفصل "اإلسرائيلية سياسةوأهداف  منطلقات وارتبطت ،(6)فلسطين أرضعلى يهودية 

 صهيونية، أبرزها: 

  :فلسطين تجاهالصهيونية األولى  التصورات -1

 دت "حق" اليهو اب؛ إلثتزوير الحقائق التاريخيةإلى الصهيونية منذ نشوئها الحركة ت عمد
 وأنعالقة بين اليهود و )أرض إسرائيل(، اللبرهنة على وحدانية وا ،في فلسطين كوطن "تاريخي"

 ،"غراباأل"قبل مجيء  يسكنونهاوا كان همنأو  ،عام انطوت يبها لم تنقطع على مدى ألفعالقتهم 
مملكة داود  وركزوا على أنهم كانوا قد أقاموا ،(7)يهافب الحق الوحيد اصحأبعد رحيلهم  واوسيبق

في  االضطهاد االقو و  ،في بقاع المعمورة اردو شُ و  ،ومملكتي إسرائيل ويهودا في فلسطين ،وسليمان
أرض " بوصفها ،إلى  وطنهم ) فلسطين( (العودة)ن من حقهم أ، و (8)فيها اشو االبالد التي ع

 ،وأن حق العودة لهم وحدهم ،لتكون لهم ملكا ووطنا ؛التي وعد هللا بها إبراهيم وذريته "الميعاد
 .(9)وليس لغيرهم

لمطالبة بإنشاء دولة يهودية في "أرض إسرائيل لذلك االدعاء؛ الحركة الصهيونية  استغلت
لى و  ،(10)ولتهجير اليهود إليها ،التاريخية" واستبعاد  بأهميتهاالستخفاف و الوجود العربي،  إهمالا 

                                                                 

كايززا  ،رسززالا ماجسززتير غيززر ملشززورة ،طززرد اللاسززطيليين فززي اللكززر والممارسززا الصزز يوليارا ، سززعيد: تمزز( 6)

 .38، صم2014 ،غ ة ،الجامعا اإلسالميا ،اآلداب
 ،ديزرول ،يوسزف سزامان )ترجمزا( ،الصز يوليا لظريزا وممارسزا: الصز يوليا مجموبا من الداحثين السوفيل( 7)

  .50، صم1974 ،دار الطايعا لاطدابا واللشر

 ،دار الجايزز  لالشززر ،بمزان ،القضززيا اللاسززطيليا فزي القززالون الزدولي والوضززع الززراهنجززادر إدزراهيم:  ،الزراو ( 8)
 .21-20ص، م1985

ديزرول، مجازا شزؤون فاسزطيليا )مجازا  ،األساسزيا فزي اللكزر اإلبالمزي الصز يوليالملطاقزال محمود:  ،الادد  (9)
، م1981آب )أغسزززط (،  ،117بززدد ،شزز ريا تصزززدر بززن مركززز  األدحززاث ملظمزززا التحريززر اللاسزززطيليا(

 .91ص

، م1980دار الطايعزززا لاطدابزززا واللشزززر،  ،ديزززرول ،سزززقوط اإلمدراطوريزززا اإلسزززرائياياجزززورجي:  ،كلعزززان (10)
 ..206ص
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نكار حقوقهم الوطنية؛ من أجل إضفاء الشرعية على اغتصاب فلسطينخطره،  ويعد ذلك  ،وا 
 .(11)من وطنهملسكان األصليين ا وطرد ءإقصاعمليات  من أجل تسهيل ؛خطوة تمهيدية

  :في فلسطين يوجود العربالالموقف الصهيوني من  -2

من حيث  ،ها العرب الفلسطينيينأهللفلسطين و  اً خاص اً كة الصهيونية تصور حر ال حملت
طبيعة اإلنسان وحقوقه، والصالت القائمة بينه وبين وطنه فلسطين وتاريخه، وكانت الحركة 
 هاالصهيونية في مطامعها الرامية إلى االستيالء على أرض فلسطين، والسيطرة على مرافق

وامتزج عند الصهاينة سعها االعتراف بأية حقوق لإلنسان الفلسطيني، و بليس  ،ومقدراتها
باستهجان واستغراب الموقف العربي الرافض للوجود  ،للوجود العربي في فلسطين ينالرافض

 .(12)الصهيوني على أرض فلسطين

ذلك لم يمنع زعماء فإن األغلبية المطلقة في فلسطين، شكلوا العرب على الرغم من أن و 
سحق طموحاتهم في ويجب األغلبية ال تملك حقوقًا سياسية،  تلكالصهيونية من إعالن أن 

منذ -انتهجت الصهيونية ؛ لذلك (13)يهودية في فلسطينالسيادة باليقروا  أنوأن عليهم  ،االستقالل
 مالتنكر لحقوقهو  ،بيقوم على مبدأ إنكار وجودهم كشع ،ب الفلسطينيعللش معادياً  موقفاً  -نشأتها
وممتلكاتهم، بهدف  ،والسيطرة على أراضيهم ،ترحيلهم عن بالدهمالعمل على و  ،الوطنية

الموقف وجاء  ،(14)استغاللها في إنشاء المستوطنات، واستيعاب المهاجرين الجدد من الصهيونيين
السيطرة على  من خالل: ،دف لبناء مجتمع يهودياالصهيوني اله سس المشروعأل طبقاً 

القدرة  وتنمية ،وجود أغلبية كبيرة من السكان اليهود في فلسطين وضمان ،األراضي في فلسطين
النهوض بالثقافة العبرية كضرورة مسبقة إلحياء إضافة إلى  ،اإلنتاجية للتجمعات اليهودية

 .(15)اليهودية (األمة)
                                                                 

 ،م1948-1917سززطيليا إلززر خززاري فاسززطين خززال  ب ززد االلتززداب الدريطزززالي اال جززرة اللصززال :  ،مليززد (11)

فاسزطين  لزادا   ،قسزم التزاريخ ،كايا الدراسزال العايزا ،جامعا اللجا  الوطليا ،رسالا ماجستير غير ملشورة
 .12-11ص ،م1998

 .45ص مرجع سادق،را ، سعيد: طرد اللاسطيليين، تم( 12)

دراسززال فزي لقززد  -قصززر األوالزي الم شزما  ،التزاريخ يطزارد الصزز يوليا ويحازق د زاهزالحمي، دليزامين ديززل: ( 13)
، م2001 ،المركزز  اللاسززطيلي لادراسززال اإلسززرائيايا )مززدار( ،رام ا ،حسززن خضززر )ترجمززا( ،الصزز يولي

 .66ص
 ،بمزززان ،شززعب وال ويززاصززيرورة تكزززوين االسززم والززوطن وال -فاسززطين واللاسززطيليون بصززام:  ،( سززخليلي14)

 .218ص، م2001 ،المؤسسا العرديا لادراسال واللشر والتو يع

المركزززز   ،(14بزززدد ) ،مجازززا قضززززايا إسزززرائيايا ،رام ا ،الصزززرال الصزززز يولي اللاسزززطيليأود :  ،( أديزززب15)
 .47ص ،م2004اللاسطيلي لادراسال اإلسرائيايا )مدار(، ليسان )أدري ( 
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وا أن اعتقدأماني العرب، و أن حركتهم تقف على النقيض من ب قادة الصهاينةالأدرك  وقد
أفكار لديهم  ظهرتف ،(16)بالحيلة والشجاعة الفائقة ذلك التناقضالحل الوحيد يقوم على معالجة 

 أنماطا وأخذت، همتصفية وجودو الفلسطينيين  عن رغبتهم بطرد -من حيث المبدأ- تعبر 
 .(17)مختلفةو   سميات عديدةمو 

 :الصهيونية العنصرية -3

 لىع وتفوقهم تميز اليهود فقد ادعتالصهيونية،  حركةلسمات ا شكلت العنصرية أحد
من أجل إظهار تفوقهم على الشعوب  ؛إلى أصول توراتية تواستند ،(18)من البشر مغيره

 على أن تركز  فقداألخرى، والسماح لهم باستعمال العنف والتمييز العنصري ضد "األغيار"، 
وسمات خاصة ال تتصف بها الشعوب  ،اً تاريخي اً مصير  وأن له ،"شعب هللا المختار"اليهود 
 . (19)حسب ادعائهم ،موطنهم القديم باعتبارها وأن عليهم التوجه نحو فلسطين ،األخرى

نكار حقوق  ؛واالستعالء ؛التمييز :الصهيونية العنصريةلعل أهم مظاهر و  وقد  ،اآلخرينوا 
وتنفيذ "المبادئ" العديدة مثل:  تجاه العرب الفلسطينيين في إعالن مواقفمن خالل ال اتضح ذلك

 وكذلك استعمال ،(20)الدولة اليهودية"و  ،اإلنتاج اليهوديو  ،العمل اليهوديو  ،األرض اليهودية
ه يوجتنهم من ممارستها، و احقوقهم وحرم وامتهان ،(21)العنف في تعاملهم مع الفالحين العرب

كما ترتب على تلك العنصرية نشوء  ،(22)جرائمر بتلك الاختفواال لهم دون أي مبرر، اإلهانات

                                                                 

)إبزداد وتحريزر(  ،ت ويزد فاسزطين إ إدزراهيم أدزو ل زد ،الرؤيا والقصد في اللكزر الصز يولي(  تاياور، آالن ر.: 16)
  .38ص، م1972 ،مرك  األدحاث ملظما التحرير اللاسطيليا ،ديرول ،أسعد ر وق )ترجما( -

 .46ص مرجع سادق،را ، سعيد: طرد اللاسطيليين، تم(  17)

 ،1م، ي1948-1882االستعمار االستيطالي الص يولي في فاسطين  بار الدين: ،هال  ،ياسين  ،(  السيد18)
 .25، صم1975مع د الدحوث والدراسال العرديا، د.ط، 

ب ن  دزين  ،أحمد سعيد: الحركزا الصز يوليا دزين اللكزر والممارسزا ،(  لوف 19) )القضزيا اللاسزطيليا فزي أردعزين بامزا
اللزدوة اللكريززا التزي لظمت ززا جمعيزا الخززريجين ضزراوة الواقزع... وطموحززال المسزتقد  ن  دحزوث وملاقشززال 

 .5، صم1989 ،1ط ،ديرول، مرك  دراسال الوحدة العرديا ،في الكويل(

مع د إمي  توما لألدحاث السياسيا  ،حيلا ،3مج ،األبما  الكاماا ،3م ،الص يوليا المعاصرة توما، إمي : (20)
 .345، صم1995 ،واالجتمابيا

مركز  دراسززال  ،ديززرول ،ربززد قلزاب بائززدة )ترجمزا( ،الملاهضزا الي وديززا لاصز يوليايززاكوف م.:  ،رادكزن (21)
 .186، صم2006 ،1ط ،الوحدة العرديا

 ،الرغدززا الخرسززا  مزن مززواطلين إلززر الجئززين، ت ويزد فاسززطين إ إدززراهيم أدززو ل ززد(  تشزيادر ، ارسززكين ب .: 22)

، م1972 ،مركزز  األدحزاث ملظمززا التحريزر اللاسززطيليا ،ديزرول ،أسزعد ر وق )ترجمززا( -)إبزداد وتحريززر( 
 .184ص
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وعدم  ،تمثل في إهدار االنتماء القومي للشعب الفلسطيني ،موقف سلبي تجاه الفلسطينيين
 .(23)أو ترحيلهم إلى خارج وطنهم؛ فلسطين ،بل ضرورة القضاء عليهم ،االكتراث بمصيرهم

في القرن  لنظرة االستعمار األوربي اً استمرار  الصهاينة للعرب نظرة المستوطنينجاءت و 
المستعمرات، فقد اعتبرت شعوبها أقل شأنًا ويستحقون أن يمارس  التاسع عشر إلى سكان

العداء بين ب ضدهم وبشكل علني، واتسمت العالقة بين المستوطنين والسكان األصليين االحتقار
وحقوقهم  ،ي ملكية األرضبإنكار حقوقهم فو  لسكان األصليين،ل التجاهل العلنيوب ،الطرفين
فاليهود ينظرون إلى العرب نظرة استعالء وتمييز وبغضاء وكراهية،  ،وطنيةوال السياسية

 ،عدم االعتراف بالفلسطينيين شعبًا كبقية الشعوبو  ،ويخططون لالستيالء على أراضيهم وثرواتهم
 .(24)شرطًا إلقامة الدولة اليهودية فيها ،وضرورة إفراغ فلسطين منهم

  هماندماج ترفضو  ،الشعوب غيرهم من عن اليهود انفصالفكرة  الصهيونية العنصرية تكرسكما 
 هاً ياالنفصال الذاتي لليهود عن األمم )األغيار( شيئا بد تعتبر ا و  ،في المجتمعات غير اليهودية

ة مواصلة العزلة اليهودية عبر االنعزال المادي الجسدي عن باقي الجنس البشري بطريقو  ،وآليا
سيكون باإلمكان الحفاظ على القوم  ،خاصة بهمفي دولة  اليهود" توطينأن " تافترضو  ،إقليمية

العزلة  تلعبو  ،في المجتمعات األخرى المنفصل دون الحاجة لخوض صراع دائم ضد الذوبان
ت شكلو المواطنين العرب،  تجاه اليهود واالنفصال اإلقليمي دورا بالغا في تكون نظرة المستوطنين

وبرزت في  ،يينفلسطينالعرب الحجر األساس في منظومة التعامل الصهيوني مع  ،تلك الفكرة
على عدم إمكانية التعايش السلمي ما بين ها ديشدوتإقصاء العرب من االقتصاد اليهودي، عملية 

 .(25)الفلسطينيين العربالمستوطنين الصهاينة و 

 :الصهيونية )إقامة الدولة اليهودية القومية( االستراتيجيةاألهداف  -4

سعت الحركة الصهيونية منذ أن تبلورت بنيتها التنظيمية بشكل واضح بعد مؤتمر بازل 
تركيز السمات إلى  ،برئاسة "ثيودور هريتزل" ،م1897 في شهر آب )أغسطس(في سويسرا 

ضرورة خلق ب دفهاهد يحدتو  ،األساسية للمشروع الصهيوني وتحويله إلى ثوابت على األرض
                                                                 

جززرور الصزرال وقواليلزه الضززادطا  -فزي الصززرال العردزي الصز يولي  ، بزولي: التحززد  واالسزتجادا(  فرسزخ23)
 .67ص م،2008 ،مرك  دراسال الوحدة العرديا ،ديرول، م1949 - 1799

ليقوسززيا، مجاززا شززؤون فاسززطيليا  ،لصززرال السززكالياللمززوري الصزز يولي إلدارة امززد خالززد: مح ،(  األ هززر 24)

 .34، صم1989، تمو  )يوليو(، 196بدد ،)مجاا ش ريا تصدر بن مرك  األدحاث في م. ل. ف(
 .428ص مرجع سادق،را ، سعيد: طرد اللاسطيليين، تم(  25)
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 صهيونيةال وقد أكدت كل المؤتمرات ،"منه القانون العامفي فلسطين يؤ   (للشعب اليهودي)وطن 
 .(26)ل على ضرورة تحقيق ذلك الهدفز الالحقة لمؤتمر با

في  اً حقيقي تحوالً  م،1943الذي صدر عن مؤتمر بلتيمور عام  عد برنامج بلتيمورويُ 
 اإلصرار على تحويل وهو ،حيث أفصح عن الهدف الصهيوني النهائي ،الصهيونية الحركة

بلفور عام  تصريحم، و 1897ل عام ز فمنذ مؤتمر با ،فلسطين بكاملها إلى دولة يهودية خالصة
أما مسألة "دولة" مسيطرة  ،سوى مسألة "وطن قومي يهودي" في فلسطين لم يكن معلناً  ،م1917

، ولكنهم لم يتحدثوا عنها فقد كان الزعماء الصهاينة يفكرون فيها دائماً  ،على كل فلسطين
 .(27)أبداً 

كما أن حدود دولة "إسرائيل" هي التي ستقرر واقعية أو ال واقعية الدولة الفلسطينية 
المستقلة، فإسرائيل ال تتفاوض حول حدود الدولة الفلسطينية إال في إطار الحدود المستقبلية 

ويجمع "اإلسرائيليون" على أن حدود إسرائيل تنتهي كحد أدنى عند نهر األردن، وتلك "إلسرائيل"، 
م، والمقتبسة حرفيًا 1999عام رئيس وزراء )إسرائيل( الحدود متضمنة في "الءات" أيهود براك 

م، وتلك الالءات هي: ال للعودة 1992عام رئيس وزراء )إسرائيل(  من "الءات" اسحاق رابين
م، ال للتخلي عن السيطرة على الحدود الخارجية، ال لشراكة في القدس 1967قبل إلى حدود ما 

 .(28)بين الجزء الشرفي منها والغربي، أو حتى كمدينة مشتركة، وال لعودة الالجئين الفلسطينيين

 م(:2005-1967مشاريع وخطط الفصل اإلسرائيلية )ثانيًا: 

الصهيوني مرحلة جديدة بعد اندالع  حرب حزيران )يونيو(  –دخل الصراع العربي 
)الضفة  الفلسطينية األراضي باقيحيث تمكنت من بسط سيطرتها العسكرية على م،  1967

 ،الجوالن() ، إضافة إلى احتالل أجزاء أخرى من األراضي السوريةالغربية، وقطاع غزة، والقدس(

                                                                 

ديزرول، مجازا شزؤون فاسزطيليا )مجازا شز ريا تصزدر  ،ممارست ا ،فكرها ،الص يوليا: لشأت ا ،(   هر الدين26)

، م1984، أياززو  )تشززرين األو (   سززدتمدر )أكتززودر( 139-138العززدد  ،بزن مركزز  األدحززاث فززي م. ل. ف(

 .130ص

مؤسسززا الدراسززال اللاسززطيليا: القضززيا اللاسززطيليا والخطززر الصزز يولي، (  و ارة الززدفال الززوطلي الادلاليززا، 27)
 .92ص، م1973الوطلي، مؤسسا الدراسال اللاسطيليا،  ديرول، و ارة الدفال

مسززتقد  الدولززا اللاسززطيليا والعمايززا السززاميا فززي الرؤيززا اإلسززرائيايا، بمززان، مجاززا صززامد الرا:  ،(  دريزز 28)

دار الكرمزز  لالشززر والتو يززع، ح يززران  ،(120بززدد )  ،)فصززايا تصززدر بززن مؤسسززا صززامد( ،االقتصززاد 
 .144، صم2000)يوليو( 
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نت إسرائيل رفضها لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة أعلوبعد نهابة الحرب، (، والمصرية )سيناء
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ألنها تعتبر أن وجود دولة فلسطينية مستقلة في المدى البعيد هو 

لمعالجة عدة مشاريع "إسرائيل" طرحت و  أخطر التهديدات التي تهدد كيانها "القومي: ووجودها،
االنسحاب من  وأجمعت تلك المشاريع على عدم م، 1967مستقبل األراضي المحتلة عام 

 ،ضم األراضي القليلة السكانو  آمنة ومعترف بها، والمطالبة بحدود األراضي العربية المحتلة،
اري للسكان العرب في حكم ذاتي إد بإقامة ،والتخلص من المناطق الكثيفة السكان وخاصة المدن

، كما تحمل لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينيةبواسطة المقيمين فيها ومن أجلهم، و  ،ك المناطقتل
قليميًا، ومن أبرز تلك  في داخلها فكرة فصل األراضي الفلسطينية عن بعضها البعض سياسيًا وا 

 المشاريع: 

 م:1967 بن غوريون  دافيدمقترحات  -1

 رئيس وزراء "إسرائيل" األسبق، بن غوريون دافيد تقدم م، 1967في أعقاب حرب حزيران )يونيو( 
مستقبل األراضي الفلسطينية المحتلة، رسخ من خاللها فكرة فصل تمثل تسوية ل مقترحاتب

مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الغربية، وفصل الضفة الغربية سياسيًا عن دولة "إسرائيل"، 
، على أن يجري توطين "إسرائيل" قطاع غزة ضمن دولةحيث دعا بن غوريون إلى إبقاء 

الضفة الغربية أو منطقة عربية أخرى، وذلك بموافقة الالجئين  الالجئين الموجودين فيه في
 ممثلينقترح على سكان الضفة الغربية أن يختاروا ، وفي المقابل اإسرائيل أنفسهم وبمساعدة دولة

 ستثناء القدس وضواحيها(،ربية )باحكم ذاتي للضفة الغ عنهم، تجري معهم مفاوضات حول
مرتبطة باتفاق اقتصادي مع دولة إسرائيل، ويكون لها منفذ على  وتكون مناطق الحكم الذاتي

 .(29)البحر

ورغمًا من أن تلك المقترحات لم تأت بشكل مشروع متكامل، إال أنه تضمنت أفكارًا ظلت محل 
 موجهة للسياسةالعريضة الخطوط ال اهتمام لدى القيادات "اإلسرائيلية" في مراحل الحقة، وشكلت

 ،القدسبمستقبل الضفة الغربية، و المحتلة خصوصًا فيما يتعلق  تجاه األراضياإلسرائيلية 
وجعل الحكم الذاتي هو الحل الدائم  ،وا عادة إسكان الالجئين، والعالقات االقتصادية ،واالستيطان

 .اتفاق اقتصادي مع دولة إسرائيلمرتبطة ب وتكون مناطق الحكم الذاتي للمشكلة الفلسطينية،
                                                                 

مؤسسزا الدراسزال ديزرول، المشرول اإلسرائياي لإلدارة الراتيا، جروره، تطزوره، خطزره، الجعلر ، وليد:   (29)
 .3م، ص1979 اللاسطيليا،
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 م(:1967"الضم الجزئي" ) مشروع آلون  -2

تبنى إيغال ألون وزير الخارجية اإلسرائيلية مقترحات بن غوريون الداعية للفصل، فبعد 
وزير العمل م، طرح إيغال ألون 1967شهر واحد من نهاية حرب حزيران )يونيو( عام 

، م1967تموز )يوليو(  13مشروعًا لتسوية الصراع العربي الصهيوني في  حينذاك،"اإلسرائيلي" 
، (30)وأصبح ذلك المشروع األساس الذي انطلقت منه معظم مشاريع التسوية اإلسرائيلية فيما بعد

وقد صيغت بنوده بحيث تتيح "إلسرائيل" التخلص من أراٍض فلسطينية محتلة محدودة وتتميز 
ألراضي الفلسطينية المحتلة التي تتميز بقلة ومحدودية السكان بكثافتها السكانية، وضم ا

وتنفيذ انسحاب جزئي فقط من بعض أراضي الضفة الغربية األكثر اكتظاظاً  الفلسطينيين،
المبادرة إلى إقامة روابط مع زعماء وشخصيات من سكان إلى إسرائيل بالسكان العرب، كما دعا 

إلقامة إطار "حكم ذاتي" في المناطق التي ال تكون تحت السيادة اإلسرائيلية،  ،ضفة العربيةال
 .(31)إطار "الحكم الذاتي" مرتبطًا بإسرائيل يكون و 

كما ال يجوز   ،القطاع إلى مصر إعادة دعا إلى عدم فقد ،غزةقطاع أما بالنسبة إلى و 
تضيف لنفسها قطاع غزة مع  ويتوجب على إسرائيل أن ،ضمه إلى القطاع العربي المستقل ذاتياً 

أما بالنسبة لالجئين الذين لم و  م،1948سكانه األصليين أي أولئك الذين عاشوا فيها قبل عام 
يجب ف ،يتم استيعابه في قطاع غزة سواء ألسباب اقتصادية اجتماعية أو ألي أسباب أخرى

ة االستمرار في العناية توطينهم بالضفة الغربية والعريش وذلك حسب اختيارهم وعلى األمم المتحد
 أنبالالجئين في حين تتولى إسرائيل معالجة أمر السكان الدائمين بشكل كامل ومن الواضح 

تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب وقتا ولذلك حتى ذلك الحين فان قطاع غزة لن يضم إلسرائيل 
 .(32)بصورة قانونية

 

 
                                                                 

المكتدا  ،ديرول ،م1974-1934المسألا اللاسطيليا ومشاريع الحاو  السياسيا م د :  ،( بدد ال اد 30)
 .439-436ص ،م.1975 ،العصريا

الجليد ، سايم توران: المستقد  السياسي لألراضي المحتاا في الملظور اإلسرائياي، تول ، مجاا شؤون ( 31)
 (ديسمدر) كالون األو  ،60بدد ،)مجاا فصايا تصدر بن األمالا العاما لجامعا الدو  العرديا(برديا 
 م.1989

 ،لل ال في الشرق األوسط )قرارال( لص مشرول آلون: )األمالا العاما لجامعا الدو  العرديا: تسويا ا32)
 .303-288ص ،، مدادرالمشروبال
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 م:1973مشروع رعنان فايتس )دولة فيدرالية(  -3

 16الصهيوني طرح رعنان فايتس في  –في إطار البحث عن حلول لمستقبل الصراع العربي 
شاماًل  ()م، عندما كان رئيس قسم االستيطان في الوكالة اليهودية، مشروعاً 1973شباط )فبراير( 

للتطوير االقتصادي واالجتماعي لألراضي الفلسطينية المحتلة لتالئم الحلول سياسية "اإلسرائيلية"، 
وللمحافظة على الطابع اليهودي لدولة "إسرائيل"، ومنح الفلسطينيين حقوقا سياسية، وتضمن 

لمحتلة، وبناء على مشروعه الدعوة إلى إقامة دولة فيدرالية بين "إسرائيل" واألراضي الفلسطينية ا
ثمانية ألوية، ستكون خمسة من  ذلك، ستقسم دولة "إسرائيل" واألراضي الفلسطينية المحتلة إلى

تلك األلوية للدولة اليهودية، وتكون ذات أكثرية يهودية محضة، وهي: صفد، وحيفا، وتل أبيب، 
ن الفلسطينيين، وهي: وأشدود، وبئر السبع، وثالث ألوية للدولة الفلسطينية، وتتكون من السكا

نابلس، والخليل، وقطاع غزة، وطبقًا لذلك المشروع سيمثل كل منطقة عدد محدد ومتساٍو في 
البرلمان الذي سيشكل حكومة مركزية تنفذ مهام السياسة الخارجية واألمن والتنسيق بين المناطق 

لإلقليم، وأما القدس  حيث ستنتخب كل لواء مجلسًا إقليميًا يكون مسؤواًل عن الشؤون الداخلية
فتشكل وحدة بحد ذاتها، وستكون عاصمة الدولة الفيدرالية، ومقرًا للحكومة المركزية، كما دعا 
فايتس إلى توطين الالجئين الفلسطينيين من منطقة قطاع غزة في منطقة جنوب مدينة 

 .(33)الخليل

 م:1988 (لوفيماخطة ه"اإلسرائيلي" ) خطة حزب العمل

 ،طروحاته االنتخابيةأوكانت إحدى  م،1988 عامحزب العمل  هاتقدم ب( التي لوفيماه)خطة 
والحيلولة دون قيام ، إقامة جدار يفصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تقوم الخطة علىو 

، لكن خروج حزب العمل من السلطة في إسرائيل "إسرائيل" الفلسطينيين بعمليات عسكرية داخل
ل البت  عمليًا في موضع إنشاء الجدار الفاصل، بسبب تحفظات الليكود  ومجيء حزب الليكود أج 

 .(34)من أن يصبح هذا الجدار حدودًا سياسية بين إسرائيل والكيان الفلسطيني

                                                                 

()  أباد ربلان فايت  لشر اللقاط الرئيسا التي وردل في مشروبه في صحيلا هآرت  اإلسرائيايا دتاريخ

 م.1977 1 22
ار د ،دمشق(، 1، ساساا قضايا وأرا  )اللاسطيليا االستراتيجياالدولا اللاسطيليا في : غليم، بدد الرحمن (33)

 .151، صم1974 ،للشر والتو يعفاسطين العرديا لاطدابا وا

، رسززالا فزي الضزلا ال رديزا تزأثيرال الجزدار اللاصز  بازر التلميزا السياسزيا: دزال  بدزد الزرحيم بثمزان ،جدزر (34)
  .69م، ص2005، لادا ، فاسطين ،امعا اللجا  الوطلياج - الدراسال العاياماجستير غير ملشورة، كايا 
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 م(: 1995للفصل ) موشيه شاحلخطة 

القت فكرة فصل قطاع غزة عن باقي األراضي المحتلة تأييدًا واسعًا من معظم القيادات 
"اإلسرائيلية"، فقد أعلن شمعون بيرس وزير الخارجية "اإلسرائيلي" المعبر عن التفكير"اإلسرائيلي" 

م، 1993في مؤتمر لمنظمة اليونسكو في مدينة غرناطة )أسبانيا( في كانون األول )ديسمبر( 
أشهر قليلة من توقيع اتفاقية أوسلو بأن مستقبل قطاع غزة السياسي يختلف عن مستقبل  بعد

المؤيد م، 1992 عام اإلسرائيلية برئاسة الحكومة فوزهبعد  اسحق رابين ، وأصبح(35)الضفة الغربية
طاقمًا لدراستها واقتراح مشروع ، م1995األمني التي ابتدعها، وشكل عام  لفصلفكرة الاألبرز 

 خطة فصل عن الفلسطينيين وضععام  موشيه شاحل من وزير األمن الداخلي طلببشأنها، و 
 ،اإلسالمية داخل إسرائيل آنذاك للحد من العمليات العسكرية التي قامـت بهـا المقاومـة الفلسـطينية

آنذاك متان فيلنائي، ومع قادة  مع ممثلي الجيش برئاسة نائب رئيس األركان احل بجهدوعمل ش
 .(36)لشاباك، ووضعت اللجنة خطة ل "الفصل" األمني"ا

تقوم خطة شاحل على إبقاء سلطة االحتالل "اإلسرائيلي"، واستمرار ضم األراضي الفلسطينية، 
تقوم الخطة على أساس "منطقة ، كما (37)ومنع المواطنين الفلسطينيين من العمل داخل "إسرائيل"

قامة معابر منظمة ، و عسكرية مغلقة وتُعلن منطقةفصل"، يقام معظمها في الضفة الغربية،  ا 
تحت مسؤولية الشرطة، يمكنها أن تستوعب وتفتش وتصادق على دخول األشخاص والسيارات 

يتولى الجيش مسؤولية أعمال األمن ، و والبضائع، مع الحفاظ على المستوى األمي الذي ُيحدَّد
إن مغزى إقامة  ، ومعابر غير القانونيةالجاري، التي تشتمل على أجهزة، ووضع عوائق، وسد ال

فقط، وسيكون عدد من  هذا الترتيب هو دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من المعابر المرخصة
، وسعى رابين من وراء تلك (38)ُيسمح لهم بالدخول ونوعيتهم مرتبَطْين بالوضع األمني اليومي

"اإلسرائيلية"،  –مفاوضات الفلسطينية الخطة إلى تحقيق الهدف الرئيس والمخطط له مسبقًا من ال
الذي يتلخص بإنهاء القضية الفلسطينية عن طريق خلق كيان فلسطيني مفتت يتشكل من معازل 

                                                                 

جيلززر : مسززتقد  المسززتعمرال اإلسززرائيايا فززي الضززلا والقطززال، ديززرول، مؤسسززا الدراسززال  ،أرولسززون (35)

 .90ص م،1997اللاسطيليا، 
، م2001خريززف ، 48مجاززا الدراسززال اللاسزطيليا، العززدد  ، ديزرول،خطزا اللصزز  اإلسززرائيايابايزد، خالززد:  ( 36)

 .38ص

 .54، ص اإلسرائياياخطا اللص   :جواد سايمان ،الجعدر   (37)
 .38ص، خطا اللص  اإلسرائيايابايد، خالد:  ( 38)
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منفصلة عن بعضها ويضم كل من التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية، إضافة 
 .(39)إلى قطاع غزة المفصول رسميًا عن الضفة الغربية

  م(:1996) ساديم"خطة "مت

،  بادر م1996 عام رئاسة الحكومة "اإلسرائيلية" ليكودعن حزب ال بعد أن تسلم بنيامين نتنياهو
"خطة  "متساديم" للفصل اشتهرت باسم خلف شاحل إلى وضع خطة أفيغدور كهالني الذي

دون عبور الخط األخضر، تحول  التي تتكون أساسًا من إقامة سياج وعوائق على امتدادالقالع"، 
إلى الخوف األزلي لدى  وسقطت خطة كهالني التفصيلية ألسباب سياسية، تعود ،السيارات

 . (40)اليمين من أن ترسم العوائق حدودًا للدولة غير مرغوب فيها

 م(: 2000للفصل ) باراكخطة 

اإلسرائيلي في ظل  اشتداد االنتفاضة والمقاومة الشعبية الفلسطينية، بدأ إيهود باراك رئيس الوزراء 
وأوعز إلى مؤسساته األمنية بتطبيق  ،بالحديث عن خطة فصل من جانب واحد م،2000عام 

خط ة للفصل تتمث ل في إجراءات عملية تكر س هذا الفصل وتخلق واقعا سياسيا وجغرافيا وعسكريا 
عة شرع بتكليف مستشاره األمني دان شفتان األستاذ المستشرق في جام، و جديدا بقوة الدبابات

"الفصل  ويمكن اعتبار كتابه: ،موضوع الفصل وبناء الجدار العازلحيفا، بوضع وثيقة نظرية ل
وثيقة نظرية مفصلة لجميع جوانب الفصل السياسية  ،ن إسرائيل والكيان الفلسطيني"اإلجباري بي

"وثيقة  واشتهر ذلك الكتاب باسم ،ديمغرافية والجيوسياسية واألمنيةواالجتماعية واالقتصادية وال
قامة الحواجز العسكرية الوهدفت ، دان شفتان" خطة إلى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وا 

ألف  125على مداخل المدن والمحافظات الفلسطينية في الضفة وغزة، وا غالق الطريق أمام 
م بالمعابر والمنافذ الحيوية، ومنع الدخول والخروج  فلسطيني يعملون في إسرائيل، والتحك 

 .(41) لمواطنين والبضائعل

                                                                 

جازا الدراسزال اللاسزطيليا، م، ديزرول، اإلسزرائيايا األملزي خطزا اللصز قزرا ة أوليزا فزي  الجردزاو ، بازي:  (39)

 .146-145، صم1995، رديع 22العدد 
 .38خطا اللص  اإلسرائيايا، صبايد، خالد:  ( 40)
مجاززا الززدفال ، تسززجن للسز ا و تحاززم دالترالسزلير إسزرائي جززدار اللصز  العلصززر : : الزوطلي مجازا الززدفال   (41)

 ، موقع الكترولي:الموقع الرسمي لاجيش الادلالي،  2004 7 1، الوطلي
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4711.  
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عدم و تعددها، وتنوعها، ب م(،2015-1967)الفترة خالل  فصل إسرائيليةال طخطو مشاريع تميزت 
 إلى الفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، للوصول تهدفو  ،محددةو وجود خطة فصل واحدة 

 وكذلكوطنية للشعب الفلسطيني، ال الحقوق  ورفض فصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض،و 
إضفاء طابع الشرعية الرسمية على االحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي العربية المحتلة عام 

في  الرئيسة "إسرائيلرغبة "التصورات والمواقف المتنوعة جميعًا تنطلق من وأن م، 1967
وعدم االنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام  ،الفلسطينية األراضي محاولتها السيطرة على

أو تقوم  أهلها، من دون أن تضم   "،إسرائيل"ضم  أجزاء من الضفة الغربية إلى و م، 1967
 أي نية للتخلي عن الضفة الغربية."لإلسرائيلين" لم يكن مما يؤكد على أنه  بطردهم،

واستُعمل المصطلح ، ن تصو رتنطوي على أكثر مو تتضمن أكثر من معنى،  الفصلفكرة وأن  
 للداللة على المخططات واإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة

 لتنفيذ سياسة الفصل:اإلجراءات "اإلسرائيلية" ثالثًا: 

بدأت الحكومة اإلسرائيلية  م،1967احتالل باقي أراضي فلسطين عام  تمكن إسرائيل من بعد
اإلجراءات من خالل تنفيذ مجموعة من الفصل  سياسةوأجهزتها العسكرية واألمنية بتطبيق 

لى النحو ع، ويمكن تقسيم هذه السياسات األراضي الفلسطينية المحتلةفي  سرائيليةاإلوالسياسات 
المطاف إلى  المستوطنات والجدار والطرق االلتفافية والحواجز العسكرية تهدف في نهاية اآلتي:

موفاز "بأن  ( صرح شاؤول 2003.ففي عام ) تقسيم الضفة الغربية إلى عدة معازل رئيسية
الفلسطينية  الحكومة اإلسرائيلية تبلور رؤية لدولة فلسطينية مقسمة إلى سبع كانتونات في المدن
الغربية التي  الرئيسية كلها مغلقة من ِقبل الجيش اإلسرائيلي، ومعزولة عن باقي أراضي الضفة

 ستصبح تابعة إلسرائيل".

 :م1967في األراضي الفلسطينية المحتلة بعد  اإلسرائيلي االستيطان -1

 حصل تحول أساسي في حركة المشروع االستيطاني الصهيوني في أعقاب حرب حزيران
، وقطاع غزة ،القدسالقسم الشرقي من مدينة ، حيث احتلت إسرائيل الضفة الغربية و م1967

األراضي كان احتالل  ،وقعت األراضي الفلسطينية كلها تحت االحتالل اإلسرائيلي لكوبذ
عربية بينها وبين  ، عالمة تأكيد لرفض إسرائيل وجود أي دولةم1967الفلسطينية، في العام 
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مساحات شاسعة  ولهذا جاء المشروع االستيطاني اإلسرائيلي بحل ته الجديدة ليسيطر على ،النهر
 .(42)إلقامة المستوطنات عليهاًا تمهيدالغربية ة من أراضي الضف

 اتحكومالتعاملت ُيعد االستيطان أبرز اإلجراءات التنفيذية لسياسة الفصل اإلسرائيلية، فقد 
بطرق استيطانية م، 1967مع االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة في العام  يةسرائيلاإل

طويق المدن الفلسطينية بتجمعات استيطانية منها: تعدة أهداف عدة أساليب لتحقيق وبمتنوعة، 
هذا ما ُنفذ حول جنين بهدف منع توسع تلك المدن،  كل سورًا من المستوطنات يحيط بهاُتش

تقطيع الضفة الغربية عرضيًا بطرق تمتد من داخل إسرائيل ، و ونابلس ورام هللا والخليل وبيت لحم
، وفصل ك لربطها بطرق مباشرة مع إسرائيلاألخضر حتى المستوطنات، وذل أي داخل الخط

ات على طول األغوار الغربية لنهر األردن، من وطنسلسلة مستالضفة الغربية عن األردن بإقامة 
 هذا إلى جانب، (43)وحتى عين جدي وفقًا لمشروع ألون  من بحيرة طبريا نهر األردن بخروجه

 ذلكفي  مستوطناتاألهداف الرئيسية من إقامة ال حيث كانت قطاع التالل الغربية مستوطنات
بين األراضي الفلسطينية  القطاع تتمثل بمحو الخط األخضر الذي يعتبر حدا سياسيا يفصل

سرائيل، وخلق تواصل عمراني بين ال ، ومنع التواصل والمدن الرئيسية في إسرائيل مستوطناتوا 
 .(44)العمراني بين التجمعات الفلسطينية

الكثافة السكانية  ة لقطاع غزة، فكانت المشكلة الرئيسة التي واجهت حكومة إسرائيل هيأما بالنسب
أقامت حكومة إسرائيل عددًا من التجمعات االستيطانية في قطاع غزة،  ،وقلة األراضي الزراعية

جنوب غزة وأخرى شمال العريش، والهدف من ورائها تطبيق عملية عزل غزة  وهي مستوطنات
 اجهت إسرائيل في قطاع غزة مشاكل كثيرة وأكبر بكثير من تلك التي واجهتها فيو ، و عن سيناء

من  الضفة الغربية، حيث شكلت المنطقة كابوسًا لقيادات الجيش ورجال السياسة، لما للمنطقة
االحتالل  مكونات جغرافية وديموغرافية صعبة، ولما ألهالي القطاع من إصرار كبير على كنس

                                                                 

واألحز اب والززرأ  العززام  الثادزل والمتحززو  فززي مواقزف الحكومززال إسزرائي  واالسززتيطانملصزور، جززولي:   (42)

  .14م، ص2014، "مدار" -لمرك  اللاسطيلي لادراسال اإلسرائيايام، رام ا، ا2013 – 1967
  .16ص المرجع السادق،  (43)
التقرير  - المستعمرال اإلسرائيايا في األراضي اللاسطيليا: الج ا  المرك   لإلحصا  اللاسطيلي (44)

الج ا  المرك   لإلحصا  ، الساطا الوطليا اللاسطيليا، فاسطين –ا رام ، 2007اإلحصائي السلو  
 .33ص م،2008 ،اللاسطيلي
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وفرض طوق أمني  نهائيًا. لهذا، قررت حكومة شارون االنسحاب من غزةوتصفية مستوطناته 
 .(45)وحتى اليوم 2005ظالم على القطاع منذ 

 "إسرائيل"ن ما تقوم به أ ،قد أظهر النشاط االستيطاني، والتطورات االستيطانية على أرض الواقعل
عن نهج توسعي وتكريس  ُيعبراالستيطانية  من خالل سياساتها األراضي الفلسطينية المحتلةفي 

 أصحابهاتفريغها من و  هاتهويدو  رضألالسيطرة على الواقع االحتالل الصهيوني من خالل 
الميزان  ل فيالإلخلراضي الفلسطينية ألاليهود في ا ستوطنينبر عدد من المتوطين أكو  العرب،
شمل كافة ، كما أن النشاط االستيطاني قد ة المطافغرافي لصالح التهويد في نهايو الديم

األراضي الفلسطينية المحتلة، إال أن كثافته قد اختلفت من منطقة إلى أخرى، تبعًا لألهمية 
السياسية واألمنية واالستراتيجية للمنطقة، ومن خالل توزيع المستوطنات، وانتشارها وتركزها في 

 .(46)أماكن معينة، تتضح بجالء سياسة الفصل "اإلسرائيلية"

م، 1967تمزيق وحدة األراضي الفلسطينية المحتلة عام إلى االستيطاني النشاط ذلك أدى كما 
لى فصل المدن والقرى  والتواصل اإلقليمي فيها، وتغيير مالمحها الجغرافية والديموغرافية،  وا 

حيث تسيطر المستوطنات على أجزاء كبيرة من ، الضفة الغربية عن بعضهاالفلسطينية في 
تكاد توجد قرية أو مدينة فلسطينية إال وتقام بجوارها مستوطنة أو فال ، لضفة الغربيةا أراضي
عسكرية أو بؤرة استيطانية ذات أعداد محدودة من المستوطنين تستولي على مساحة واسعة  نقطة
، وسيطرة المستوطنات على أجزاء كثيرة من األراضي الفلسطينية يحول دون التواصل األرض من

، وكذلك (47)، وبذلك يتحقق أحد أهداف سياسية الفصل "اإلسرائيلية"بيت المدن والقرى الفلسطينية
حيث  ،عن باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مدينة القدس إلى فصلأدى النشاط االستيطاني 

في االستيطان حول القدس وتطويقها بالمستوطنات، وبناء المعابر الحدودية "إسرائيل" أسرعت 
إقامة ما يسمى بمشروع "القدس الكبرى" والذي يشمل  هذه اإلجراءات تهدف إلى حولها، كل

                                                                 

  .19ص ، مرجع سادق،الثادل والمتحو  إسرائي  واالستيطانملصور، جولي:   (45)
 مجاززابمزان، وقطزال غزز ة،  فززي الضزلا ال رديززا ااإلسزرائياي لالطوسززتما: الج رافيززا السياسزيا لال جز بيزد،  (46)

  .140م، ص1998، األردن، شتا  111صامد االقتصاد ، بدد 

، اإلسزرائيايا - ثلائيزا القوميزا: لحزو حز  اتحزاد  لامسزألا اللاسزطيليا إسزرائيايا -أسعد: دولا فاسطيليا  غالم،  (47)
  .12ص .م2000شتا   ،41مجاا الدراسال اللاسطيليا بدد ديرول، 
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استيطانية إسرائيلية من أصل ستة، تسعى إلى ضمها من خالل الخطط التي ما  "أربعة تجمعات
 .(48)وبذلك يشكل عقبة رئيسة أمام وحدة الكيان الفلسطيني ،زالت قائمة

 :الطرق االلتفافية -2

إلى فرضها في  "إسرائيل"التي تسعى  سياسة الفصلتمثل الطرق االلتفافية شكال من أشكال 
مدن زل الولع ،"إسرائيل"ومع ، بعضها ببعض "اإلسرائيلية"ات وطنربط المستل، األراضي المحتلة

كم( من األراضي  800ما يزيد عن )  الفلسطينية عن بعضها البعض، فقد استولت على والقرى
 فصلعضها ببعض، مما أسهم في ب اإلسرائيليةالفلسطينية بهدف شق طرق تربط المستوطنات 

الطرق  تلكويكمن الخطر الحقيقي ل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتقطيع أوصالها،
متًرا،  20المسافة العرضية للشارع  بالمساحات الواسعة التي تدمرها، ففي الوقت الذي تكون فيه

ذلك الطرق تكون عادة ثالثة أضعاف  د هذهفإن االرتداد الذي تفرضه إسرائيل على طول امتدا
 .(49)الرقم

من نشاطاتها  "إسرائيل"كثفت م، 1967االحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي الفلسطينية عام منذ بداية 
قامة ية في الضفة الغربية وقطاع غزةاالستيطان دورا مهما في  لعبتالتي الطرق االلتفافية ، وا 

وضع أول مخطط هيكلي للشوارع حيث تم  الضفة الغربية،المساعدة على تثبيت االستيطان في 
هو أول  50وكان المخطط الهيكلي للطريق رقم  م،1970عام  لتفافية في الضفة الغربيةاال
المخطط عدة تعديالت أساسية  ذلكوأدخل على  ،طط شامل لكل أراضي الضفة الغربيةمخ

والذي تم  1986وعام  1972الوقائع االستيطانية على األرض، أهمها تعدياًل عام  تطلبتها
  .(50)عات الفلسطينية في الضفة الغربيةبموجبهما التخطيط للشوارع االلتفافية لتطويق كل التجم

عادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في إ الطرق منذ أن تم طرح قضية  تلكح تزايدت موجة فتو 
لغربية، وحجة إسرائيل في ذلك إن هذه الطرق تعتبر ضرورية ألمن محافظات الضفة ا

وجدير بالذكر أنه قد جاء في المادة الثانية عشرة من اتفاقية إعادة االنتشار  ،المستوطنات

                                                                 

، رسزالا وأثزره بازر التلميزا السياسزيا اإلسزرائياي فزي الضزلا ال رديزا االستيطان: دال  محمد صالح ،إدراهيم (48)

م ، 2010، لزززادا ، فاسزززطين ،جامعزززا اللجزززا  الوطليزززا - الدراسزززال العايزززاماجسزززتير غيزززر ملشزززورة، كايزززا 
  .155ص

  .119ص ، مرجع سادق،االستيطان اإلسرائياي في الضلا ال رديا: دال  محمد صالح ،إدراهيم  (49)

شؤون ، رام ا، مجاا تشكي  مستقد  الضلا ال رديا مشاريع االستيطان وتأثيرها فيال لد ، بايان:  (50)
  ص. ،2012صيف وخريف ن 250 – 249بدد  ،فاسطيليا
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 28/9/1995الموقعة في واشنطن بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل بتاريخ 
ن في المستوطنات ومن أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام مسؤولية األمن الشامل لإلسرائيليي

 .(51)العام سيكون  إلسرائيل صالحيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية

كم من الشوارع الرئيسية واإلقليمية  1400الشوارع أكثر من  تلكبلغ طول  2002وحتى عام 
م تكتف إسرائيل بشق الشوارع بل منحتها ول ،ل المستوطنات مشمولة بهذا العدد()الشوارع داخ

مترا على كل جانب من جانبي هذه الطرق، يمنع فيها إقامة  150حرمة يبلغ متوسط عرضها 
مباٍن سكنية أو تمديد أية خطوط للمياه أو حفر قنوات أو مد أسالك من أي نوع إال بموافقة لجنة 

ط. وحسب بعض المعطيات، فإن كل التنظيم الهيكلي األعلى المكون من الموظفين اليهود فق
مائة كيلومتر من الشوارع وضع لخدمتها )حرم الشارع( عشرة آالف دونم، أي أن إسرائيل قامت 

ألف دونم إضافي من األمالك الخاصة وغيرها من أراضي الفلسطينيين  140بمصادرة 
 .(52)العرب

خالل  وتخطيط، ويظهر ذلك منوبالنظر إلى خريطة الطرق االلتفافية يتبين أنها أُعدت بإحكٍام 
المقابل  ربط المستوطنات بعضها ببعض مما يوهم الناظر بوحدة الجغرافيا االستيطانية، وفي
وعشوائية  جعلت الطرق االلتفافية من المدن والقرى والتجمعات السكانية الفلسطينية مراكز متناثرة

الفلسطيني  التجمعات السكانيةالطرق االلتفافية بالقرب من  تلكومقطعة األوصال، ومع وجود 
الطريق  ستواجه تلك التجمعات مشكلة االمتداد والتوسع العمراني، ألنه وباإلضافة إلى أن شق
أو حتى  من األراضي الفلسطينية إال أن "إسرائيل" فرضت على الفلسطينيين عدم االقتراب منها

االعتداءات التي  نين نتيجةالسير عليها في بعض األوقات، كما شكلت خطًرا على حياة المواط
 .(53)يمارسها المستوطنون الذين يمرون منها

حدى آليات تنفيذ الطرق االلتفافية هي إحدى آليات التوسع الصهيوني، يتضح مما سبق، أن   وا 
الطرق من  تلكإذ يتم االستيالء على معظم األراضي الالزمة لبناء سياسة الفصل "اإلسرائيلية"، 

لي يمهد للمصادرة  ، ووضع اليد هذا هو إجراءد بدعوى الضرورة األمنيةوضع الي خالل أوامر أوَّ
وتدمير مئات  ،الطرق إلى إتالف آالف الدونمات من األراضي الزراعية تلكوتؤدي ، النهائية

                                                                 

 ، موقع الكترولي:الطرق االلتلافيا في األراضي اللاسطيليا: الج ا  المرك   لإلحصا  اللاسطيلي  (51)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2791  

  ص. مرجع سادق، ،مشاريع االستيطانال لد ، بايان:   (52)
  .121، صاالستيطان اإلسرائياي في الضلا ال رديا: دال  محمد صالح ،إدراهيم  (53)
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لحاق خسائر فادحة، ألن هذه األراضي مزروعة بكثافة بأشجار الزيتون، األمر الذي  المنازل وا 
الطرق إلى إعاقة  تلككما يؤدي شق  ،رزق العائالت الفلسطينية الوحيد يؤدي إلى تدمير مصدر

أن  ،طينية على توسيع الخدمات البلديةنمو القرى الفلسطينية، والحد من قدرة البلديات الفلس
في الضفة الغربية قسمتها ألربعة أقسام )اثنين  عرضية التي تم شقهاالشوارع االلتفافية والشوارع ال

المستوطنات  تلك الطرق  وفي المقابل، ربطت ،(54) واثنين بالشمال والجنوب(ي الوسط ف
 قرىالمدن وال وفصل مما أسهم في عزلبدولة إسرائيل،  ، وربطهابعضها ببعض "اإلسرائيلية"

وتجدر اإلشارة بأن الخطر الحقيقي للطرق ، و قطع أوصالها، عن بعضها الفلسطينية بعضها
( التي يفرضها الجيش Buffer Zone"حرم الشارع" أو ) االلتفافية يكمن في ما يعرف

، متر على جانبي الشارع 75على طول امتداد تلك الطرق والتي عادة ما تكون  "اإلسرائيلي"
إلى  "إسرائيل"التي تسعى  األحادية الجانب الفصل سياسةالطرق جزء من تكريس  تلكعتبر تُ و 

 .(55)ين اإلسرائيليينوطنبحجة حماية المستوذلك  ،المحتلة الفلسطينية فرضها في األراضي

  :الحواجز العسكرية -3

نشر  علىاألراضي الفلسطينية لقد عمدت الحكومات اإلسرائيلية ومنذ أيامها األولى لالحتالل في 
الحواجز و تحت الحجج األمنية،  األراضي الفلسطينية المحتلةفي كافة أرجاء العسكرية الحواجز 
الذهاب  ضخمة تسد بها الطـرق مـن االتجـاهين أسمنتيةسواتر ترابية أو كتل عبارة عن العسكرية 
وقت أن  ، وتقف أمامها السيارات المحملة بالركاب من المواطنين الفلـسطينيين، تنتظـرواإلياب

خلف  يسمح لها بالمرور من قبل جنود االحتالل اإلسرائيليين المدججين بالسالح والمتحصنين
سيارة  وفي أبراج المراقبة على أهبة االستعداد إلطالق الرصاص الحي على أيـةالكتل اإلسمنتية 

يجتازوا  فلسطينية تحاول اجتياز الحاجز دون اإلذن لها، باإلضافة إلى عـدم الـسماح للمـشاة أن
 . (56)الحاجز على اإلطالق

 المترتبة علىازدادت وتيرة الحواجز العسكرية سواء من حيث العدد أو من حيث اآلثار 
 وبعد انتفاضة األقصى بشكل خاص، فقد بلغ عدد ،وجودها بعد اتفاقيات أوسلو بشكل عام

                                                                 

  ص. مرجع سادق، ،مشاريع االستيطانال لد ، بايان:   (54)
 مرك  ددي ، الموقع الكترولي: ،"اإلسرائيايا"الجدار ضمن سياسا الع   العلصر  إسحاق، جاد:   (55)

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals 

االحتالليا لدى طادا جامعا  آلثار الللسيا واالجتمابيا اللاتجا بن الحواج  العنسكريا: احسلي ،بوض (56)
  .8، صفاسطين ،جامعا القد  الملتوحا، القد  الملتوحا المارين بدرها يوميا
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 وقد اتخذت حاجز عسكري،(  600الحواجز العسكرية حسب تقرير األمم المتحدة ما يزيد عن ) 
 ثلالحواجز العسكرية في الضفة الغربية أشكاال متعددة، فغالبا ما تكون هذه الحواجز ثابتة م

 حاجز زعترة والحمراء، وأحيانا تكون مفاجئة وهو ما يطلق عليه "الحواجز الطيارة" والتي تقام
 غالبا بناًء على معلومات استخباراتية إسرائيلية، أو ما عرف باإلنذارات الساخنة، وقد انتشرت

 سواء في هذه الحواجز في فترات المقاومة والعمليات التي كانت تقوم بها المقاومة الفلسطينية
 .(57)م( 1948داخل الضفة الغربية أو في الداخل الفلسطيني المحتل عم ) 

الغربية،  تعد الحواجز العسكرية اإلسرائيلية واحدة من أشكال االستيطان الصهيوني في الضفة
، ا البعضعن بعضه اهفصلو  اوتمزيقه م،1967ة المحتلة عام فلسطينيال راضيوسيلة لتقسيم األو 

ينية التي وهو بهذا يضع العراقيل في وجه قيام الدولة الفلسط ا،دون تواصل أجزائهوالحيلولة 
الحواجز الواقع الجغرافي الفلسطيني إلى مناطق مجزأة  تلك حيث حولت، يطالب بها الفلسطينيون 

قدر كاف من السيطرة والتحكم  "إلسرائيل"ن تأميو  ،الوطن الواحد يصعب معها التواصل بين أبناء
 . (58)ي الفلسطينيةباألراض

 "اإلسرائيلية": –المفاوضات الفلسطينية  -4

اإلسرائيلية التي انطلقت بعد عقد  –وبدء المفاوضات الفلسطينية ، ثانيةحرب الخليج ال ةنهايمع 
غزة عن قطاع ل فصتهدف إلى  سياسةم، مارست "إسرائيل" 1991مؤتمر السالم في مدريد عام 

حزام أمني حول القطاع،  وقد اشتملت تلك السياسة على إقامة ،الغربيةوالضفة " إسرائيل"كل من 
ليه، ما عدا األشخاص الذين كانت السلطات العسكرية من السفر منه أهالي القطاعوعلى منع   وا 

وفرضت قيوداً والحالة العائلية والمهنة  تمنحهم تصاريح وفقًا العتبارات تتعلق بالعمر والجنس
خاص لعبور الخط  وألول مرة، أن يحصلوا على إذن يهمبات علو ، الفلسطينيون على حرية تنقل 

اتفاق إعالن وتشددت وتحولت إلى استراتيجيا واضحة بعد  القيود تلكوتوسعت  ،األخضر
التجزئة الجغرافية في األراضي  مزيد منأمام الالذي فتح الطريق أيضًا، م، 1993المبادئ عام 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين كليهما  على قطع الصالت بين عملت، و الفلسطينية المحتلة

                                                                 

  .122ص ، مرجع سادق،االستيطان اإلسرائياي في الضلا ال رديا: دال  محمد صالح ،إدراهيم  (57)
، الموقزززع ي، دار لاشزززر  لالشزززر االلكترولزززالحزززواج  اإلسزززرائيايا والمعالزززاة اللاسزززطيليا غازززو ، لطلزززي:   (58)

 :يااللكترول
http://www.nashiri.net/articles/politics-and-events/4225.  
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االنفصال تنفيذ عملية أمام ، كما فتح إعالن المبادئ الطريق (59)سالقدالقسم الشرقي من و 
سرائيل"، من خالل حل مبني على نوع من التقاسم الوظيفي لجوانب  السياسي بين الفلسطينيين "وا 

سلطة فلسطينية إلدارة األراضي  بحيث تنشأ، التحريرمع قيادة منظمة السلطة المختلفة 
 . (60)الفلسطينية المحتلة

 9وفي مرحلة ما بعد أوسلو جرت مفاوضات تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحا، وفي 
م، تم توقيع اتفاقين جزئيين بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وشمعون 1994شباط )فبراير( 

بيرس وزير الخارجية "اإلسرائيلية"، أشتمل االتفاق الجزئي األول الذي عرف بـ "اتفاق القاهرة" 
ى تحديد منطقتي الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحا، ووفقا لذلك االتفاق قسم قطاع غزة إلى عل

أربع أقسام جغرافية، هي: القسم األول: األراضي الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الفلسطينية 
وتتولى شؤونها المدنية واألمنية السلطة الفلسطينية، وتشمل جميع مدن قطاع غزة ومخيماتها 

اه، والقسم الثاني: األراضي الفلسطينية التي تخضع للسيطرة "اإلسرائيلية"، وتشتمل: وقر 
المستوطنات "اإلسرائيلية" في قطاع غزة، والمناطق األمنية المحيطة بالمستوطنات، ومنطقة 

"إسرائيلية"،  -القواعد العسكرية "اإلسرائيلية"، والقسم الثالث: مناطق تخضع لسيطرة فلسطينية 
الطرق الجانبية للمستوطنات، والمحيط األمني ويمتد على طول الحدود الشرقية والشمالية  وتشمل

داخل قطاع غزة، والقسم الرابع: المنطقة الصفراء )منطقة المواصي( وتقع بالقرب من 
المستوطنات وتخضع للسيطرة "اإلسرائيلية" الكاملة، وتمارس السلطة الفلسطينية فيها صالحيات 

تحت حكم السلطة الفلسطينية إلى أن انسحبت إسرائيل  اً جزئي قطاع غزةأصبح بذلك و مدنية فقط، 
بأوامر من رئيس الوزراء اإلسرائيلي  2005أغسطس  15بالكامل من أراضي قطاع غزة في 

 .(61)وقتها أريئيل شارون 

وأريحا، وأما االتفاق الجزئي الثاني، فيتعلق بالترتيبات األمنية على المعابر في قطاع غزة 
وتمكنت "إسرائيل، بموجب ذلك االتفاق تمكنت "إسرائيل" من تولي كامل المسؤولية األمنية على 

وبالضفة الغربية وبـ "إسرائيل"، وقد  ممرات العبور والمعابر الحدودية التي تصل قطاع غزة بمصر
                                                                 

، 83العزدد جازا الدراسزال اللاسزطيليا، م، ديزرول، االسزتقطاب فزي الحقز  السياسزي اللاسزطيلي: جمي  ،هال   (59)

  .5ص ،م2010صيف 
، 76مجازا الدراسزال اللاسزطيليا، العززدد  ، ديزرول،أ مزا راهلزا أم اسزتللاد دور تزاريخي الخطيزب، غسزان:    (60)

 .44-43ص، م2008خريف 

مجاا ، ديرول، ياإلسرائيابرفال وو ير الخارجيا  لص "اتلاق القاهرة" الر  وقعه الرئي  ياسر (61)
 .209م، ص1994شتا   ،17، بدد الدراسال اللاسطيليا
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 –تفاقية غزة اجرى تثبيت ذلك االتفاقين في اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحا )
انسحاب إسرائيل من ب تقضيو ، م1994 )مايو( أيار 4في القاهرة في  توقيعها( التي تم أريحا

 أيارفي القوات اإلسرائيلية ، ونفذت ارة الحكومة المحلية للفلسطينيين، وتحويل إدوأريحاقطاع غزة 
الدفاع اإلسرائيلي  جيش إمرةعدة مستوطنات لها تحت  من القطاع تاركةً  اً ، انسحبم1994 )مايو(

 .(62)في عمق القطاع

فقط،  الترتيب هو دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من المعابر المرخصة ذلكمغزى إقامة إن 
وبذلك تمكنت  ،وسيكون عدد من ُيسمح لهم بالدخول ونوعيتهم مرتبَطْين بالوضع األمني اليومي

ن تحديد مسالك عبور خاضعة للرقابة"إسرائيل" من   من أن تصع ب دخول أشخاص غير هاتمك 
دخال األشخاص والبضائع المسموح بها من   .(63)المعابر فقط تلكمرغوب فيهم إليها، وا 

وتهيئة الشروط لقيام كيان "بانتوستانات" على ونجحت "إسرائيل" في ترسيخ خطة الفصل، 
اإلسرائيلية  االتفاقية الفلسطينية ـمن خالل  ،م1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 

 ،م1995 (سبتمبر)أيلول  28في واشنطن في  الموقعة المرحلية حول الضفة وقطاع غزة
الضفة الغربية تقسيم ، فقد نصت االتفاقية على " أو "اتفاق طابا"2واشتهرت االتفاقية باسم أوسلو 

سلسة  عبرة ا عادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربيو  ،"أ" و"ب" و"ج"إلى ثالثة مناطق 
التجمعات االستيطانية،  بينما تم تقسيم قطاع غزة من الداخل بواسطة، حلامر من العمليات على 

تمكنت إسرائيل من خالل وبذلك  ،يسهل قطعها بين الشمال والجنوب والمناطق األمنية، مع طرق 
" فلسطينية تعزل المناطق التي سيتم تسليمها تلك االتفاقية من وضع األسس لتشكيل "كانتونات

نما عن بعضها البعض ،م1948في حدود عام  "إسرائيل"للجانب الفلسطيني ليس عن  وعن  ،وا 
المناطق التي ستحتفظ بها إسرائيل بحجة الحفاظ على أمن المستوطنات والمنشآت العسكرية في 

 .(64)الضفة الغربية

 ،م(1999 – 1993اإلسرائيلية ) –االتفاقيات الفلسطينية  خاللمن رسميًا  وقد اعترفت إسرائيل
إعالن  نص قدف، ةاالنتقاليخالل المرحلة  الفلسطينية المحتلة راضيلأل مستقبل واحدبوجود 

                                                                 

مجاا : ديرول، ياإلسرائيابرفال وو ير الخارجيا  الرئي  ياسر االر  وقع  لص وثيقا القاهرة الثاليا  (62)
 .211م، ص1994شتا   ،17، بدد الدراسال اللاسطيليا

 .37ص ، مرجع سادق،خطا اللص  اإلسرائيايابايد، خالد: ( 63)

لص االتلاق المرحاي دين ملظما التحرير اللاسطيليا وإسرائي  حو  توسيع الحكم الراتي اللاسطيلي قي   (64)
 .211-206ص ،م1995خريف  ،24بدد  ،مجاا الدراسال اللاسطيلياديرول، الضلا: 
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الضفة للضفة الغربية وقطاع غزة وحدة “ أن، م1993 عامالفلسطيني _ اإلسرائيلي  مبادئال
وعلى ة، االنتقاليإقليمية واحدة، وسيتم المحافظة على وضعها ووحدة أراضيها خالل المرحلة 

االتفاقية الفلسطينية ـ  من (11) رقم األمر في البند ذلك ويتكرروجود "ممر آمن"بينهما، 
إال أن مستقبل تلك  م،1995 عامطينية سالفل الموقع بين إسرائيل والسلطةاإلسرائيلية المرحلية 

الوحدة اإلقليمية ترتبط، بالطبع، بالتصورات التي تحملها األهداف اإلسرائيلية من وراء العملية 
 .السلمية، وال يستطيع الطرف الفلسطيني الحفاظ على تلك الوحدة إال بموافقة "إسرائيل"

 (:جدار الفصل) خطة فك االرتباط األحادي الجانب -5

أصبحت م، 2001 عام اإلسرائيلية برئاسة الحكومة ليكودعن حزب ال شارون  إرئيل فاز عندما
متباينًا ومجزءاً،  هاالفلسطينية تقوم على جعل مستقبل راضياألمستقبل الرؤية اإلسرائيلية إلى 

، (65)وبالتالي عمل اإلسرائيليون على أال  يكون مستقبل قطاع غزة والقدس مرتبطا بالضفة الغربية
"السياج العازل" ليشكل الحدود الداخلية  وقد جاءت خطة شارون لفك االرتباط بهدف إقامة

النهائية بين إسرائيل، ومعازل "الكيان الفلسطيني" في الضفة الغربية، وال يشكل حدودًا سياسية، 
نما خطًا عسكريًا  من  أمنيًا، وعلى ما يبدو فإن المعازل في الضفة ستكون ثالثة، وتتشكل –وا 

بيت لحم،  –جنين في الشمال، ومجمع رام هللا في الوسط، ومجمع الخليل  –مجمع نابلس 
وتلتقي جميعها بمنطقة أريحا، وبذلك تصبح خطط الفصل "اإلسرائيلية" وسيلة لتقسيم فلسطين 
للمرة الثانية، ورسم حدود دولة إسرائيل، بما يضمن بقائها دولة يهودية تتواجد بها أقلية 

 .(66)فلسطينية

ين اإلسرائيليين في ويأتي "الجدار العازل" كآلية لتحقيق الفصل بين الفلسطينيين والمستوطن
ولضم أكبر قدر من األرض الفلسطينية، وفي نفس الوقت، تستثني أكبر قدر من  الضفة الغربية،

الفلسطينيين، وذلك تحت شعار الحفاظ على يهودية الدولة اإلسرائيلية، كما أن تنفيذ  خطة فك 
يجاد وقائع جديدة، وبشكل متسارع على األرض  لمنع قيام دولة االرتباط األحادي الجانب وا 

فلسطينية متصلة جغرافيًا، وبحيث يصبح الخيار المتاح هو حكم ذاتي على كانتونات، فيما ال 

                                                                 

مجازززا  )لزززدوة(، ديزززرول، دروب متعاكسزززا االلقسزززام اللاسزززطيلي والحزززوار:: الدراسزززال اللاسزززطيليامؤسسززا  (65)
 .66ص، م2009رديع ، 78الدراسال اللاسطيليا، العدد 

مجازززا  ،لززادا  ،طريقززا "السززالم" اإلسززرائياياالسززياي اللاصزز : معززا   فاسزززطيليا باززر باززي:  ،الجردززاو  (66)

 ،مجاا فصايا سياسيا باميزا محكمزا تصزدر بزن مركز  الدحزوث والدراسزال اللاسزطيليا ،السياسا اللاسطيليا
 .19ص ،م1995شتا   ،(5بدد )
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من أرض الضفة الغربية، باإلضافة إلى قطاع غزة، وقد تم تحديد حدود  %18يزيد على مساحة 
 . (67)الكانتونات من خالل الجدار العازل، والمستوطنات والطرق االلتفافية

أشكال  الجدار من أخطر أشكال االستيطان وأكبرها، وذلك كونه يمثل شكلين من لكذُيَعد 
أنه  االستيطان، ففي الوقت الذي يلتهم فيه الجدار مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية إال

 مستوطنة مقامة في الضفة الغربية 199( مستوطنات من أصل  107في الوقت نفسه ادخل ) 
 ( ألف425،000هذه المستوطنات حوالي ) ن الجدار، ويبلغ عدد سكانفي الجانب الغربي م
 من إجمالي عدد المستوطنين في الضفة والقدس، باإلضافة إلى % 80.2مستوطن أي حوالي 

  .(68)قية( مستوطًنا في منطقة العزل الشر 0530،12)

الضفة الغربية ُأطلق عليها  فيعسكرية  عملية في تنفيذ ت قوات االحتالل اإلسرائيليبعد أن نجح
ألول  شارون  إرئيل عرض م،2002 (مارس) في أواخر شهر آذاروذلك  ة "السور الواقي"يملع
 المستوطنات عن قطاع غزة إجالءخطة )فك االرتباط األحادية الجانب مع قطاع غزة  ةخط مرة

لس الوزراء أقر مجوقد  م،2004نيسان )أبريل(  14في  (وبعض أجزاء شمال الضفة الغربية
م، 2004 تموز )حزيران(  6 فك االرتباط بصورتها النهائية في ةاإلسرائيلي برئاسة شارون خط

من  وتم تنفيذ االنسحاب، (69)وأطلق مبادرته من دون أي اتفاق أو تفاهم مع السلطة الفلسطينية
خالء المستوطنين منه من طرف واحد م، 2005( أغسطس) آب 17الذي بدأ في  ،قطاع غزة وا 

فك االرتباط العسكري  بعد ذلك مباشرة، بدأم، 2005( أغسطس) آب 22 االنتهاء منه فيوتم 
ومع ، (70)من القطاع ، تم انسحاب آخر جنديم5200 (سبتمبر) أيلول 12 اإلسرائيلي وفي

االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، تم عزل القطاع كليًا ليس عن الضفة الغربية والقدس 
أيضًا، ألن اإلسرائيليين ما عادوا يريدون أن يكون قطاع غزة معتمدًا  "إسرائيل" عن فحسب، بل

 . (71)"إسرائيل"على 

                                                                 

مجازا فصزايا تصزدر  ،مجازا الدراسزال اللاسزطيليا ،ديرول ،الحركا الوطليا أمام سؤا  صعبجمي :  ،هال  (67)
 .22-21ص ،م2003خريف  ،(56بدد ) ،بن مؤسسا الدراسال اللاسطيليا

  .125ص ، مرجع سادق،االستيطان اإلسرائياي في الضلا ال رديا: دال  محمد صالح ،إدراهيم (68)
اتلزاق  ) ملزر اإلسزرائياي –اللاسزطيلي  ف  االرتداط فزي المشزرول الصز يولي لتسزويا الصزرال: ج اد، ال رام (69)

مع ززد العاززوم ، ايززا العاززوم السياسززيا واإلبززالمغيززر ملشززورة، ك تززوراهكد، رسززالا أوسززاو... دراسززا مسززتقدايا(
 .66م، ص2010، الج ائر، 3 -جامعا الج ائر ،السياسيا و العالقال الدوليا

، مجازززا خزززال  األبزززوام األردعززا األولزززرغزز ة  العمايزززال العسززكريا اإلسزززرائيايا ضزززد: ميشزززي  ،إسززدو يتو  (70)

 .191م، ص2005، ديرول، صيف 63الدراسال اللاسطيليا، بدد 
 .66ص مرجع سادق،االلقسام اللاسطيلي والحوار، : الدراسال اللاسطيليامؤسسا   (71)
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نما كان فاتحة  غزة مقدمة التفاققطاع لم يكن االنسحاب من و  سالم مع السلطة الفلسطينية، وا 
على خلفية الرفض األساسي للهوية  لمزيد من التوسع الصهيوني في الضفة الغربية، والذي جاء

الفلسطيني من أي وجود  كان جزءًا من جهد طويل األجل لحرمان الشعبو الوطنية الفلسطينية، 
 يش اإلسرائيليقد جرى سحب المستوطنين اإلسرائيليين، لكن الج، و سياسي مستقل على أرضه

وبين ليلة  ،وبحرًا وجواً  غزة، براً  استمر في السيطرة على المنافذ المؤدية جميعها إلى قطاع
الجو اإلسرائيلي  واعتبارًا من تلك اللحظة، تمتع سالح ،وضحاها تحول القطاع إلى سجن مفتوح

حداث انفجارات صوتية قوية بواسطة التحليق على ارتفاع  بحرية مطلقة إللقاء القنابل، وا 
 .(72)منخفض، واختراق حاجز الصوت، وترويع السكان في هذا السجن

 أثر ساسة الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة:الثاني: المحور 

م، بتنفيذ سياسة الفصل في 1967الحكومات "اإلسرائيلية المتعاقبة في أعقاب حرب  بدأت
األراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تمكنت "إسرائيل" من تحديد مستقبل تلك األراضي وفق 
مصالحها وأهدافها، وكان لتلك السياسة األثر الكبير على مستقبل إقامة دولة فلسطينية في 

 م.1967المحتلة عام  األراضي الفلسطينية

 :الفصل "اإلسرائيلية" على إقليم الدولة الفلسطينية سياسة أثرأواًل: 

المحددة من األرض  البقعة :هو ،يشكل اإلقليم الركن المادي الطبيعي للدولة، والمقصود باإلقليم
وتوافر اإلقليم يعتبر شرط  ،رس نشاطه فوقها بشكل دائم ومستقرالتي يستقر عليها الشعب ويما

ضروري لوجود الدولة، ألنه المجال الذي يمكنها من فرض سلطتها على من فيه، وهو تأكيد 
، كما أنه عامل ضروري الستقرار ودوام الجماعة، وهو الذي األخرىالستقاللها اتجاه الدول 

اإلقليم ال يمكن أن  يساعد على بلورة الضمير االجتماعي الذي يجتمع حوله األفراد، ودون وجود
نما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة  ،اليابسة فقط ال يشمل اإلقليم، و تقوم الدولة وا 

 .(73)الخاضعة للدولة وفًقا لقواعد السلوك الدولي والفضاء الذي يعلو األرض والبحار

                                                                 

مجازا الدراسززال اللاسززطيليا، ، ديززرول، إلززر شززلا كارثزا إلسززاليا كيزف أوصززال إسززرائي  غز ة: آفززي، شزاليم (72)
 .67ص، م2009شتا  ، 77العدد 

الدولزا اللاسزطيليا دراسزا سياسزيا قالوليزا فزي ضزو  أحكزام القزالون الزدولي،) القزاهرة: ال يئززا  :محمزد ، حزافظ (73)
 .58صم، 1992المصريا العاما لاكتاب، 
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في إطار عدة اتفاقيات  م، وذلك1923 – 1906الفترة ما بين  إلياإلقليم الفلسطيني تحديد يعود 
وبعد ، م1906تم رسم الحدود بين مصر وفلسطين عام كانت بريطانيا عنصرًا رئيسًا فيها، فقد 

أبريل )نيسان( عام  25في مؤتمر سان ريمو بإيطاليا قرر مجلس الحلفاء األعلى في أن 
على وضع وافق و  ،م، مصير بلدان المشرق العربي التي كانت خاضعة للحكم العثماني1920

لبي تلوضع حدود "فلسطين االنتداب" بحيث بريطانيا ارعت س فلسطين تحت االنتداب البريطاني،
جرى تعيين حدود لفصل فلسطين عن سورية ولبنان في  فقد ،المطالب الصهيونية إلى حد كبير

، وقد أجرت بريطانيا (معاهدة سيفر) بريطانية –بموجب اتفاقية فرنسية  م،1920أواخر عام 
وعلى ذلك ، م1923فرنسا تعديالت علي حدود فلسطين مع كل من سورية ولبنان في عام و 

م، 1922عام أصبحت حدود فلسطين تضم المنطقة الواقعة شرف وغرب نهر األردن، وفي 
 م، ثم لحق باإلقلي(74) قامت بريطانيا بفصل شرق األردن عن إدارة فلسطين، وتعين الحدود بينهما

القاضي م، 1947الجمعية العامة عام  ( عن181)تعديل جوهري بعد صدور قرار التقسيم رقم 
، إذ أضحى دولي خاص لمدينة القدس بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية وحكم

 .  (75)من إقليم فلسطين األصلي %46إقليم الدولة الفلسطينية ال يتعدى 

سطينية لالحتالل الصهيوني سواء في ذلك ما احتله إسرائيل في أعقاب لقد خضع إقليم الدولة الفل
من بسط  إسرائيل حيث تمكنت م،1967م، أو ما احتلته في أعقاب حرب عام 1948حرب عام 

)الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقسم الشرقي  الفلسطينية األراضي باقيسيطرتها العسكرية على 
والسيطرة عليه نتيجة تلك الحرب أصبح  ما قامت باحتاللهأن  تعلنوأ ، (76)من مدينة القدس(

ن  لب  الصراع ضد  واعتبرت أتدعى،  جزءًا من أراضيها وممتلكاتها التاريخية والدينية كما
 ،أراضي الضفة الغربيةسكان الفلسطينيين، في نظر الحكومة اإلسرائيلية، يدور على مصير 

غزة، وشكل ذلك الموقف أحد العوامل المؤثرة على إقليم ، وقطاع والقسم الشرقي من مدينة القدس
 .(77)الدولة الفلسطينية

                                                                 

الدولزا اللاسزطيليا حزدودها ومعطيات زا ) ،باد  محمزود: الحزدود والكيزان السياسزي لادولزا اللاسزطيليا ،رياض(  74)
 .60ص ،م1991القاهرة، مع د الدحوث والدراسال العرديا، ، (وسكال ا

 .130.ص ،ددون تاريخ ،فاسطين ،ر القضيا اللاسطيليا. دار الكاتبجرو :توما، إمي   (75)

 .250ص مرجع سادق،الدولا اللاسطيليا  :محمد ، حافظ  (76)
 .74ص سادق،مرجع  ،باد  محمود: الحدود والكيان السياسي لادولا اللاسطيليا ،(  رياض77)
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استيطانية لتقطيع أوصال الضفة  ةسياس إسرائيلوضمن سياسة الفصل "اإلسرائيلية"، انتهجت 
 قد قطع االستيطان بكافة أشكاله الضفة الغربية إلى كنتونات صغيرة يستحيل معهاف، الغربية

 وبالتالي يستحيل معه أية فرصة للتطوير، أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة التواصل الجغرافي،
، كما تم إعادة (78)ومتواصلة، باإلضافة إلى فصل األسر الفلسطينية في التجمع الواحد إلى قسمين

رسم خريطة جديدة للضفة الغربية، وأن تلك الخريطة تتالءم مع المبادئ الرئيسة لخطط الفصل 
لهادفة لرسم حدود إدارية ووظيفية بين "إسرائيل" ومعازل الكيان الفلسطيني في "اإلسرائيلية" ا

الضفة الغربية شرفي )الخط األخضر(، وحول "القدس الكبرى" من خالل المستوطنات ونشر 
جيش االحتالل "اإلسرائيلي" على خط على طول حدود نهر األردن، وكذلك ضم الجزء الغربي 

)للخط األخضر(، ابتداء من وادي عارة وحتى اللطرون، وكذلك من الضفة الغربية المحاذي 
 .(79)الطرف الشمالي لغور األردن

 من خالل االستيطان والجدار العازل لقد أدت اإلجراءات التنفيذية لسياسة الفصل "اإلسرائيلية"
البعض، وأيضًا عزل الريف الفلسطيني عنها، وتحويل  لمدن الفلسطينية عن بعضهااإلى عزل 

ا في عمل سياسي مترابطة فيما بينها للحيلولة دون وحدته انها إلى كتل بشرية متفككة وغيرسك
سهولة التحكم بهذه التجمعات السكانية المتفككة وغير المترابطة  إضافة إلى ،أو عسكري مستقبلي

ترحيلها دون معارضة أو مقاومة جماهيرية وشعبية فلسطينية،  فيما بينها، وبالتالي إمكانية
كمية ممكنة من الكتل البشرية الفلسطينية التي ُتشكل عائقًا ديموغرافيًا أمام  التخل ص من أكبرو 

، كما أدت تلك السياسة إلى تقطيع التواصل (80)إسرائيلي في المنطقة (ديموغرافي) تفوق سكاني
واالتصال الجغرافي والعمراني، وشرذمته إلى وحدات تتصل ببعضها بواسطة حيز تسيطر عليه 
المستوطنات اإلسرائيلية، وتخطيط وتنفيذ بنى تحتية مرتبطة بإسرائيل، ومنع الفلسطينيين من 
السيطرة على تلك البنى، كما تؤدي إلى تقليص فرص الحراك التنموي الفلسطيني، ويحول دون 

 .(81)وضع تخطيط قطري فلسطيني أو إقليمي يمكنه توجيه التنمية المحلية والقطرية الفلسطينية

                                                                 

  154ص ، مرجع سادق،االستيطان اإلسرائياي في الضلا ال رديا: دال  محمد صالح ،إدراهيم  (78)

 .39-38ص ، مرجع سادق،اإلسرائياياخطا اللص   :جواد سايمان ،الجعدر   (79)
  .13ص ، مرجع سادق،الثادل والمتحو  إسرائي  واالستيطانملصور، جولي:   (80)
استراتيجيا االستيطان اإلسرائياي في األراضي المحتاا وأثره في التخطيط القطر  : راسمخمايسي،  (81)

الدراسال  )فصايا تصدر بن مؤسسا مجاا الدراسال اللاسطيليا ، ديرول،والتلميا في فاسطين
  .57-56ص م،1999شتا  ، 37، بدد (اللاسطيليا
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 على مساحة إقليم الدولة الفلسطينية، حيث أـصبحت "اإلسرائيلية"الفصل سياسة أثرت كما 
 الضفة الغربيةأجزاء من و  كاملًة، قطاع غزةهما: مساحة  ،من قسمين تتكون المساحة المتبقية 

من مساحة  %18انحصرت في مدن وقرى محدودة وغير متصلة بعضها ببعض وتبلغ مساحتها 
المحتلة  الضفة الغربية مصادرة مساحة كبيرة من أراضيالضفة، حيث تمكنت "إسرائيل" من 

االتفاقية المرحلية التي ، ف2كم 860،5البالغة  مساحة الضفة الغربية جماليإمن  %82تصل إلي 
م إلى ثالث  ر أن  أراضي الضفة الغربية ستُقس  وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تقر 

من أراضي الضفة، بما فيها جميع المدن  %18)أ(، والتي تشمل قرابة  Aفئات: المنطقة 
 %22التي تشمل قرابة )ب( و  B؛ المنطقة فيها غالبية سكان الضفة الغربيةالفلسطينية، وتعيش 

)جـ(، والتي تمتد  على قرابة  Cمن أراضي الضفة الغربية وتشمل مناطق ريفية كبيرة، ومنطقة 
 . (82)من أراضي الضفة الغربية 60%

عتيدة مشتتًا ومجزًأ، حيث ال يوجد أي الدولة الفلسطينية الإقليم  أصبحونتيجة لتلك السياسة، 
بنائه، فقطاع غزة مفصول عن الضفة الغربية، ومدينة القدس تواصل جغرافي أو ديموغرافي بين أ

مفصولة عن سائر مدن الضفة الغربية، والفلسطينيون في الشتات مفصلون عن الفلسطينيين في 
متباينًا ومجزءًا، السياسي  هماعلى جعل مستقبل "اإلسرائيليون "عمل ، كما (83)األراضي المحتلة

ومن هنا تخلصوا من ، أال  يكون مستقبل قطاع غزة والقدس مرتبطا بالضفة الغربية وا علىلمعف
ومع االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، م، 2005عام  القطاع كليًا باالنفصال األحادي الجانب

، وعملت (84)أيضاً  "إسرائيل" تم عزل القطاع كليًا ليس عن الضفة الغربية والقدس فحسب، بل عن
 (يناير) االنتخابات التشريعية في كانون الثاني حماس فيعلى تكريسه منذ فوز حركة  "إسرائيل"
 "إسرائيلي"حصار من خالل  السنة، في ربيع تلك العاشرة الفلسطينيةحكومة ال هاتشكيلو  م،2006
 .(85)عن العالم الخارجي بسد محكم غدا معزوالً  ذيالللقطاع  شامل

الحد من  إلى فقد أدت الجدوى االقتصادية لإلقليم،على   "اإلسرائيلية"كما أثرت سياسة الفصل 
، نتيجة لتقليص الموارد المتوفرة في )الزراعي بشكل خاص( والحضري فرص التطوير االقتصادي

                                                                 

، الموقع Cالملطقا (: دتسيام) محت لحقوق اإللسان في األراضي المرك  المعاومال اإلسرائياي  (82)

 :يااللكترول
http://www.btselem.org/arabic/area_c/what_is_area_c .  

 .53ص ، مرجع سادق،اإلسرائياياخطا اللص   :جواد سايمان ،الجعدر   (83)

 .66ص مرجع سادق،، االلقسام اللاسطيلي والحوار: الدراسال اللاسطيليامؤسسا   (84)
  .2ص ، مرجع سادق،االستقطاب في الحق  السياسي اللاسطيلي: جمي  ،هال   (85)
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هدارها، التي يمكن أن تشكل رافعة للتنمية الفلسطينية )األرض،  األراضي الفلسطينية المحتلة وا 
وتحجيم فرص التطوير الفلسطيني، األمر الذي يحول دون تواصل عمراني المياه، التواصل(، 

 .(86)وبيئي فلسطيني يأخذ بعين االعتبار المصلحة واألهداف الفلسطينية

منذ سنة  األراضي الفلسطينية المحتلةي ف اإلسرائيلية فصلالسياسة  يتضح مما سبق، أن
زالة الطابع العربي، تقتصر علىلم  م،1967 أيضا على استراتيجيا تعتمد  بل قامت التهويد وا 
ربط سياسية  "إسرائيل" تتبعحيث ا المستوطناتمناطقي بين لالتواصل ااألول: هما:  محورين

 والمدنتقطيع أوصال القرى والبلدات الثاني: و  ،بـ "إسرائيل"وربطها بعضها ببعض،  المستوطنات
، على أي جزء من فلسطين منع إنشاء دولة فلسطينية إلىكان يهدف  فإن ذلك إنما ،الفلسطينية

وبذلك فقدت الدولة الفلسطينية أهم مقوماتها، وهو وحدة اإلقليم، وتجعل منه مجرد مدن وقرى 
مبعثرة على األرض، محاطة بالمستوطنات التي تعمل على قطع التواصل الجغرافي بين المناطق 

 الفلسطينية.

 :رائيلية" على السيادة الفلسطينيةالفصل "اإلس سياسةأثر ثانيًا: 

 دارة مواردها حسبما تقتضيه المصلحةإل هاتعتبر السيادة إحدى خصائص الدولة التي تؤهل
كما أن لها  ،أن لسيادة الدولة مفهوم سياسي وآخر قانوني عتبارباالخذ مع األ ،العليا للدولة

، حيث يؤكد فقهاء القانون أن الدولة هي التي تملك السيادة ،داخلية ومظاهر خارجيةاهر مظ
 ،ي سلطة أخرىمتحررة من الخضوع أل فالمفهوم السياسي لسيادة الدولة يؤكد على أن الدول

 . (87)لذلك نجد الدول تدافع عن سيادتها

ة وهيبتها، وجود الدول فالسيادة تمثل رمـز ،يرتبط مفهوم السيادة بالدولة ارتباطًا قويًا ولصيقاً و 
لقد كان مفهوم السيادة وال يزال يثير  ،سيادة يمكن فهم وجود دولة بدون أن يكون لها وبالتالي ال

 بين الفقهاء، فكل واحد منهم يعرف السيادة ويفسرها مـن وجهـة نظـر جداًل واسعًا واختالفًا شاسـعاً 
ورعاياها واستقاللها عن أية سلطة إقليمها  تعرف السيادة بأنها "سلطة الدولة العليا علـىو معينة، 

للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية واإلداريـة  أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون 
والقضـائية، وأيضًا لها كل الحرية في تبادل العالقات مع غيرها من الدول على أساس من 

                                                                 

   .57ص مرجع سادق، ،ن اإلسرائياي في األراضي المحتاااستراتيجيا االستيطا: راسمخمايسي،  (86)

المخ ون المائي  الل ال بار السيادة في فاسطين في ظ  اتلاقيال )أوساو(:: فرحان موسر حسين ،باقم (87)
ب    .1صم، 2012، القد ، جامعا القد غير ملشورة،  رسالا ماجستير، لمورجا



- 289 - 

 

الدستوري توف ر  ون الدولي والقانون البعض من فقهاء القان وقد اشترط، (88)المساواة الكاملة بينها
اإلقليم والشعب  المستوجب توف رها إلى جانب عناصر األرض أو عنصر السيادة كأحد العناصر
والدولة هنا تمارس  الدولة؛ ليتم االعتراف بها من الدول األخرى، والسلطة لكي تكتمل شروط
 .(89)الدولة، وسيادة الدولة نوعين من السيادة: سيادة في

االستقالل والمساواة على  مفهوم السيادة يرتبط حكمًا وبشكل مباشر بمفهوم ك فإنلذل
ألية جهة أخرى؛ ما قد  تكون الدولة واقعًة تحت أي نوع من أنواع التبعية الصعيد الدولي، أي ال
التأثير بأي شكل من  الداخلية التامة على مواطني الدولة في الداخل، أو يحد من هذه السيطرة

 .(90)سياستها الخارجية وعالقاتها مع الدول األخرى ل على حرية الدولة فياألشكا

وفي اإلطار الفلسطيني، من الصعب الحديث عن وجود سيادة فلسطينية على األراضي 
م، فإن حرية التعبير عن الهوية الوطنية )تقرير المصير(، والسيادة الجماعية 1967المحتلة عام 

والسيطرة على الموارد، وكذلك الوسائل المضمونة لحماية الذات، التي تقوم على امتالك األرض 
غير متوفرة، وممارستها ضرورة  فالعناصر الثالث وهي من المحددات الرئيسة للسيادة الفلسطينية

 .(91)ملحة للدولة الفلسطينية

إلى فرض المزيد من الهيمنة والسيطرة  فصلالسياسة لقد سعت "إسرائيل" من خالل 
اإلدارية على األراضي الفلسطينية المحتلة، ومحو ومنع كل مظاهر السيادة العسكرية و 

على القيود المفروضة على العبور والتنقل مثل:  الفلسطينية على األراضي الفلسطينية المحتلة،
م، وبين الضفة الغربية 1948الطرق والمعابر التي تربط بين األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

قامةتنقل والدول العربية، وتحكم "إسرائيل" بوقطاع غزة  عبر خليط من التي تنفذها  الفلسطينيين وا 
مجموعة من األوامر اإلدارية وسياسات التصاريح و السياسات والممارسات والمعيقات المادية 

منازلهم أو الحصول على عمل أو االستثمار  إلىالتي تحد من حركة الفلسطينيين في الوصول 

                                                                 

 جامعا. - اإقايمياال الدراسال مرك ، العراق، السيادة في ظ  االحتال خاف رمضان:  لجدور ،ا (88)
  .4صم، 2007)يلاير(  كالون الثالي ،(6( العدد ) 3السلا ) العراق،  -  الموص

 -، رام ا، مجاا سياسال دين االحتال  اإلسرائياي والدولا المستقاا اللاسطيلياالسيادة الرمالو ، لدي :  (89)
  .11ص م14،2010 13العدد  مجاا فصايا تصدر بن مع د السياسال العاما،

  .11ص، دين االحتال  اإلسرائياي والدولا المستقاا السيادة اللاسطيلياالرمالو ، لدي :  (90)

، ديرول، مجاا : السيادة واألمن داللسدا إلر الدولا اللاسطيلياصايغ، ي يد: إبادة تعريف األساسيال (91)
  .29-28صم، 1995(، رديع 22الدراسال اللاسطيليا، بدد )
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حرب  ةنهايمع و ، (92)من الحدود البلدية لمنطقة سكناهمتجارية أو البناء أو الخروج في مشاريع 
اإلسرائيلية التي انطلقت بعد عقد  –وبدء المفاوضات الفلسطينية ، م1991عام  ثانيةالخليج ال

، م، فرضت "إسرائيل" قيودًا على حرية تنقل الفلسطينيون 1991مؤتمر السالم في مدريد عام 
 القيود تلكوتوسعت  ،خاص لعبور الخط األخضر وألول مرة، أن يحصلوا على إذن يهمبات علو 

الذي فتح م، 1993اتفاق إعالن المبادئ عام وتشددت وتحولت إلى استراتيجيا واضحة بعد 
عملت على ، و التجزئة الجغرافية في األراضي الفلسطينية المحتلة مزيد منأمام الالطريق أيضًا، 

 .(93)سالقدالقسم الشرقي من فة الغربية وقطاع غزة، وبين كليهما و الض قطع الصالت بين

م، 2000 التي اندلعت في األراضي الفلسطينية المحتلة عامالثانية  الفلسطينية االنتفاضة وأثناء
إلى غزة أكثر من السابق، كما درجت على  فرضت إسرائيل التقييدات على التنقل من الضفة

الدخول إليهما، وقد تقرر أحيانًا منع  قطعيًا بالخروج منهما أوطوق محكم وتام ال يسمح  فرض
"تجميد" إدخال م، 2000وقررت الحكومة اإلسرائيلية في سنة ، عمرية محددة بينهما تنقل فئات

حيازتها،  غزة والضفة في نسخة السجل السكاني الذي في التغييرات على العناوين بين قطاع
 وقد ادُّعي عالنية أمام ،قطاع غزة والضفة الغربية بين كجزء من نهج عام هدفه إحداث فصل

ويندرج تجميد السجل السكاني ، سياسية جلية المحاكم أن تجميد إدخال التغييرات يأتي العتبارات
التضييق على سكان غزة  الخطوات التي تتبعها إسرائيل، وجميعها يهدف إلى ضمن سلسلة من
 .(94)المجتمع الفلسطيني وفصلهم عن سائر

ء ستيالاال وفي إطار سعي "إسرائيل" لمنع كل مظاهر السيادة الفلسطينية، سعت إلى
في مصادر  تعتبر منطقة إستراتيجية للتحكمالتي الضفة الغربية على مصادر المياه في  والسيطرة

)الحوض الغربي، الحوض ئية الماحواض ألإذ أنها تحتوي معظم منطقة التغذية ل ،المياه الجوفية
بالمياه  ناألردتزود نهر  إضافة إلى أنها ،الشرقي، الحوض الشمالي الشرقي( في الضفة الغربية

لسيطرة على با االحتاللدأت سلطات ، حيث ب(95)وأودية وما يرتبط بها من ينابيع، السطحية

                                                                 

، موقززع الدلزز  القيززود الملروضززا بازر العدززور والتلقزز  فززي الضززلا ال رديززا: الطزاقم الللززي التززادع لادلزز  الززدولي (92)
 http://www.albankaldawli.org/ar/about االلكترولي:     الدولي 

مجاززا  ،مجاززا الدراسزال اللاسززطيليا ،ديززرول ،أسزئاا مززا دعززد االلسزحاب اإلسززرائياي مززن غز ة: جميزز  ،هزال  (93)
  .52ص ،م2003صيف  ،(63بدد ) ،فصايا تصدر بن مؤسسا الدراسال اللاسطيليا

ب مأسسززا طززرد اللاسززطيليين : بديززر ،دكززر (94) خريزززف ، 84مجاززا الدراسززال اللاسززطيليا بززدد  ، ديززرول،قالوليززا

  .29م، ص2010
  .47ص ، مرجع سادق،الل ال بار السيادة: فرحان موسر حسين ،باقم (95)
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، حيث منذ أول يوم الحتاللها م،1967اضي الفلسطينية المحتلة عام ر مصادر المياه في األ
، بغية 1967عشرات القرارات الجائرة بعد عام  رااصدباإلسرائيلي  االحتالل طاتسلقامت 

التمدد المائي في عمق الضفة الغربية، ومن أهم تلك القرارات، القرار العسكري اإلسرائيلي 
الصادر في السابع من يونيو/ حزيران من العام المذكور والذي يقضي بالسيطرة على جميع 

في العام المذكور، واعتبار تلك المصادر  مصادر المياه الموجودة في األراضي التي تم احتاللها
ملكًا إلسرائيل وللمؤسسات ذات الصلة، كما تم استصدار أوامر الحقة من قبل السلطات 
اإلسرائيلية تًم من خاللها التحكم بجميع مصادر المياه الفلسطينية بشكل فعلي، وكانت البداية 

أو إصالح القديم منها، وقد أدى  بمنع تراخيص خاصة بحفر آبار جديدة من قبل الفلسطينيين
ذلك إلى السيطرة على نسبة كبيرة من حجم الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين في الضفة 

 .(96)الغربية

الذي أعطى السلطة الفلسطينية والية وظيفية  حرصت إسرائيل من خلل اتفاقيات )أوسلو(و 
على الموارد  ن تبقى لها السيادةأ على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

سلطة فاتفاقيات )أوسلو( لم تمنح ال، الموارد المائيةتلك وأن ترسخ سيطرتها على المائية، 
على  ولم تحصل السلطة الفلسطينية إال ،السيادة والسيطرة على مواردها المائيةالفلسطينية 

والمسؤولية ، ستعمال الفلسطينيينالكمية غير الكافية من المياه المخصصة ال المسؤولية عن إدارة
ن عدم وجود سيادة فلسطينية على األ، و ساسية المائيةالبنية األ عن صيانة رض والمصادر ا 

دارة مصادرهم الخاصة الطبيعية حرم الشعب الفلسطيني من حقوقهم  ،في تنظيم أراضيهم، وا 
الفلسطينيين من تحقيق تنمية الطبيعية لم يتمكن ى المصادر وبسبب غياب السيادة الفلسطينية عل

دارة سليمة للبيئة في الراضي الفلسطينية اتفاقيات )أوسلو( إلى منح  لم تفض، المحتلة مستدامة وا 
بار رتقاء باآلتخاذ قرارات تتعلق بحفر آبار جديدة، أو االالسلطة الفلسطينية أية سلطة ال

كمها في اتخاذ القرارات الخاصة وتواصل إسرائيل تح ،أية مشروعات مائية الموجودة، أو تنفيذ
 . (97)بكمية المياه المستخرجة

                                                                 

كزالون األو   18األردعزا  ، جريزدة الموقزف آثار السزيطرة اإلسزرائيايا بازر الميزاه اللاسزطيليالدي :  الس اي، (96)

 م.2013)ديسمدر( 
  .8ص مرجع سادق، ، مرجع سادق،الل ال بار السيادة: فرحان موسر حسين ،باقم (97)
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  هدفت السياسة اإلسرائيلية إلى استغالل المصادر المائية في المنطقة، واستخدامها وسيلة
 واستغالل األرض والموارد، فقد استخدمت الوسائل السياسـية والعسـكرية، االستيطانلتطوير 

حكام  القطاع الزراعي  عتبر، وي(98)التفرد في موارد مياه المنطقة بكاملهلتحقيق السيطرة المائية، وا 
السياسة المائية التي تأثرت ب تلـةحفي األراضي الفلسطينية الم االقتصاديةمن أهم األنشطة 

 من تلة،محالمساحات المزروعة في األراضي الإلى تقليص  تلك السياسةأدت  قدف ،اإلسرائيلية
حكام السيطرة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسـطينية، خالل  سياسة مصادرة األراضي، وا 
 أهم قطاع اقتصادي للدخل الفلسطيني، وبذلك تحقيـق باعتبارهتضييق القطاع الزراعي،  بهدف
 كمـالً ، بحيث يكـون ماالقتصادالفلسطيني مع إسرائيل، والتحكم في هذا  لالقتصادالدمج  عملية
 اإلسرائيلي، وليس منافسًا له، وفي النتيجة النهائية الوصول بالفلسطينيين إلـى تبعيـة ادلالقتص

 .(99)واالستقاللكاملة سياسيًا، واقتصادياً، بعيدًا عن أي توجه نحو السيادة 

 وترتكبها هذه األيام م،1967منذ عام ارتكبتها إسرائيل  ن كل اإلجراءات والممارسات التيإ
المعايير و  الفلسطينية،السيادة  بهدف طمسإنما تنفذها إسرائيل  الفلسطينية المحتلةاألراضي في 

وهي المتعلقة بالحدود ووظائف المحتلة  الفعلية في األرض الفلسطينية لسيادةلالقانونية 
وجود واقعيًا بسبب  في ممارسة تلك االختصاصات غير موجودة واختصاصات الدولة وحريتها

 "إسرائيل"األعمال التي تقوم بها ، وكذلك سرائيلي على األرض الفلسطينيةاالحتالل اإل وسطوة
من جانب واحد والمتمثلة في مصادرة أراض فلسطينية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة تشكل 

كيان  السيادة، وتهدف إلى إيجادعائقًا كبيرًا أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في 
ًا، وبذلك تابعكيانًا صبح في هذه الحالة يدر على إدارة شؤونه بنفسه، و اق، وغير فاقد للحرية

 م،1967الحديث عن دولة فلسطينية كاملة السيادة على كامل األراضي الفلسطينية عام  أصبح
 وعاصمتها القدس أضحى من األمنيات اقرب منها من اآلمال والطموحات.

 

 

                                                                 

مركزز   - ايفاسززطيلمجاززا شزؤون  ،ليقوسزيامظازوم، جمززا : إسزرائي  وأطماب ززا المائيزا فززي الملطقزا العرديززا،  (98)
 ،م1991 ح يززران )يوليزززو(   تمززو  )يوليزززو(، 220 219العززدد ، حززاث فززي ملظمزززا التحريززر اللاسزززطيليااألد
 61ص

"دراسزا فزي الج رافيزا  السياسا المائيا اإلسزرائيايا وأثرهزا فزي الضزلا ال رديزا: اسنر إدراهينم بمنرمه، يسال (99)
 .210م، ص2008 لادا ، ،جامعا اللجا  الوطليا، رسالا ماجستير غير ملشورة، السياسيا "
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 :لية" على مستقبل مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينيةة الفصل "اإلسرائيثالثًا: أثر سياس

تشرين  29في عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  181رقم  فلسطين تقسيمقرار صدور  مع
مدينة الذي اقترح تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، بدأت  ،م1947الثاني )نوفمبر( 

ذلك عالج الجزء الثالث من فقد  صهيوني،ال –القدس تأخذ خصوصية معينة في الصراع العربي 
تابعا إلدارة األمم  القرار قضية القدس، وجعل منها كيانا منفصال خاضعا لنظام دولي خاص

 .(100)إلدارية نيابة عن األمم المتحدةوعين مجلس وصاية دوليا ليقوم بأعمال السلطة ا ،المتحدة

في الفترة  في منطقة القدس المنظمات العسكرية الصهيونيةالتي نفذتها  عمليات العسكريةلل ونتيجة
فرض سيطرتها على  (إسرائيل)استطاعت  ،م1947الفاصلة بين كانون األول )ديسمبر( 

وتعرضت  وطرد أهلها الفلسطينيين منها؛ ،التاريخية مدينة القدسمساحات واسعة من أراضي 
 توقيع اتفاقية الهدنةب عمليات العسكرية الصهيونيةوانتهت ال ،العربية لسلسلة من الهزائمالقوات 
سرائيل األردنبين  تم فك  ، وبموجب تلك االتفاقيةم1949نيسان )أبريل(  3في رودس في  وا 

: القسم الغربي الذي احتلته )إسرائيل(، والقسم التي انقسمت إلى شطرين ،الحصار عن القدس
 .(101)األردنلذي سيطرة عليه الشرقي ا

م، وضمها إليها من 1967وبعد احتالل إسرائيل للجزء الشرقي من القدس في حزيران )يونيو( 
تنفيذ  عملت "إسرائيل" على طرف واحد، وا عالن القدس الموحدة عاصمة )إسرائيل األبدية(،

 القدس، واإلنسانية فيخية والديموغرافية الرامية إلى تغيير الحقائق التاري ا ومشاريعهاخططه
أن أخطر اإلجراءات اإلسرائيلية على مدينة ، و جعلها يهودية خالصةو  ،ف تهويد القدسدهب

بأن القدس هي م، 1980عام القدس، هو إصدار قانون من الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان( 
دأت ما ب، ك(102)عاصمة دولة إسرائيل، وهي المقر الرئيسي للكنيست والحكومة والمحكمة العليا

وبدأت بتطبيق القوانين  ،غيرت من مساحتها ف الوجود الفلسطيني في المدينة، فأوالاستهدبا
، واعتبرت العربي محيطها اإلسرائيلية عليها وحاصرتها بجدار الفصل العنصري لعزلها عن

                                                                 

ب الرشيدال، شليق: (  100) ب وبدزرة ومصزيرا ، م1991 ،مركز  دراسزال الوحزدة العرديزا ،ديزرول ،فاسزطين تاريخزا

 .157-156ص
ديرول،  ،م1949فاسطين السياسي ملر فجر التاريخ حتر سلا  الموج  في تاريخ اليا :، شوفالي ( 101)

 .540ص م،1996، مؤسسا الدارسال اللاسطيليا

ب مززن الت ديززد والتحززد  30 - (  خطيززب، شززرا: القززد  العرديززا102)  ،م2001دار مجززدالو  لالشززر،  ،بمززان ،بامززا
 .25ص
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 ألسباب تغيرها بين الحين واآلخر بما يحقق هدفها بتقييد سكانها مجرد مقيمين تملك حق طردهم
يدها على األرض وسيطرت على  الوجود العربي والتضييق عليه، وفي الوقت نفسه وضعت

شماال وينتهي بقرية  العقارات واألراضي، وأحاطت المدينة بحزام من المستوطنات يبدأ من قلنديا
 الولجة جنوبا بم يحقق هدفا ثانيا لها وهو تعزيز الوجود اليهودي على حساب سكانها

 .(103)الفلسطينيين

والطرق  إلجراءات االستيطانيةا وضمن سياسة الفصل "اإلسرائيلية"، نفذت "إسرائيل" مجموعة من
، وتعزيز السيطرة "اإلسرائيلية" على تهويد الجزء الشرقي من المدينة بهدففي القدس  االلتفافية
ام قامت سلطات االحتالل بإجراءات فورية بعد احتالل المدينة في الع ، وتحقيقا لذلكالقدس
شن حملة ، ر بضم القدس الشرقية إلى إسرائيلإصدار الكنيست اإلسرائيلي قرا مثل: ،م1967

عزل أحياء عربية كاملة عن ، بغرض تشجيعهم على مغادرة المدينةترهيب ضد السكان العرب 
القسم توسيع حدود  ،مصادرة ووضع اليد على مساحات واسعة من األراضي العربية، القدس

 .(104)مها إلى الجزء الغربي من المدينةس إلى عشرة أضعاف مساحتها وضالقدالشرقي من 

وجنبًا إلى جنب مع الضم، تتبع "إسرائيل" سياسة قاسية في فرض القانون على الفلسطينيين في 
القسم الشرقي من المدينة، بهدف إجبارهم على القبول بالسيطرة "اإلسرائيلية"، وتشمل تلك السياسة 

األراضي، كما اتخذت "إسرائيل" خطوات متعددة لفصل المدينة عن  خطوات مثل: مصادرة
لعزل  ء حزام استيطاني حول مدينة القدسإنشام، مثل: 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية، وقطع التوسع والتطور العمراني الفلسطيني 
القدس وباقي  من الشرقيالقسم الطبيعي بحيث يصعب مستقباًل تعزيز التواصل الجغرافي بين 

 التي جميع المناطق عوائق كبيرة على امتدادت "إسرائيل" قامأ ، كما(105)محافظات الضفة الغربية
سد  ماديًا معظم طرق الوصول الفرعية والمرتجلة المؤدية من الضفة إلى القدس، لت تحيط بالقدس،

تحت  لدية للمدينة، وتدار هذه المعابرد ستة معابر على مداخل القدس، على الحدود البيتُحد  و 

                                                                 

 2000واآلثززار السزززاديا لمخطززط القزززد   لمخططززال اإلسزززرائيايا لت ويززد القزززد : ابالئزززي داود، الديطززار(  103)
 "فالتحزد مقزدم لامزؤتمر السزادع لمؤسسزا القزد  الدوليزا الملعقزد تحزل شزعار، دحزث "وجدار اللص  العلصزر 

   . 3ص  م،2013 فاسطين –مديلا غ ة في  "من اج  القد  واألقصر والمقدسال
التقرير  - المستعمرال اإلسرائيايا في األراضي اللاسطيليا: الج ا  المرك   لإلحصا  اللاسطيلي (104)

الج ا  المرك   لإلحصا  ، الساطا الوطليا اللاسطيليا، فاسطين –رام ا ، 2007اإلحصائي السلو  

 .33ص م،2008، ، اللاسطيلي
  .14ص مرجع سادق، .ثلائيا القوميا إسرائيايا -أسعد: دولا فاسطيليا  غالم،  (105)
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د في فرضهاود على دخول القدستشديد القي، مسؤولية الشرطة  لن يكون ثمة أي فصل ، والتشد 
 .(106)أنها المدينة الموحدةضمن الحدود البلدية للقدس، التي ستعامل، في كل شيء، على 

سياسة طرد  نفذت "إسرائيل"وبعد أن استكملت حصار المدينة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
اإلقامة، وسياسة هدم منازل المواطنين ليبدأ التخطيط لطرد  باستخدام موضوع فلسطينيينال

 إغالق إلىثم عمدت  ،القديمة ، وبخاصة من المناطق المجاورة للبلدةفلسطينيينجماعي لل
المؤسسات المقدسية الفاعلة محو الهوية العربية، وجعل الفلسطيني في القدس مرتبطا بالمؤسسة 

وركزت السياسات اإلسرائيلية على إبقاء نسبة الفلسطينيين في المدينة ال ، مكوناته اإلسرائيلية بكل
 .(107)المدينة من مجمل سكانها في شقي %28ز تتجاو 

ومن أجل إحكام السيطرة "اإلسرائيلية" على جميع أجزاء القدس عن طريق زيادة عدد المستوطنين 
في المدينة بجميع أجزائها، شرعت الحكومة "اإلسرائيلية" بتوسيع مساحة بلدية القدس، وبوضع 

هو مشروع يهدف إلى الضم الفعلي للمنطقة ، و «القدس الكبرى»مشروع الخطط والبرامج لتنفيذ 
الواقعة بين رام هللا والخليل وأريحا، وقد استهدفت القدس الكبرى منطقة يتم فيها خلق الحقائق 

، وفي إطار (108)على األرض بهدف تمتين وتحصين السيادة "اإلسرائيلية" الدائمة على القدس
ى أكبر مساحة من األراضي المشمولة المشروع عمدت سلطات االحتالل إلى إحكام سيطرتها عل

به من خالل الشراء والمصادرة تحت ذرائع األمن، خصصت جميعها لبناء المستوطنات وخدماتها 
 ،ما نسبته عشرة بالمائة من مساحة الضفة الغربية المشروع شمليس، و (109)والمناطق الخضراء

معالية أدوميم" شرقي وتمتد من تجمعات "غوش عتصيون" بجنوب بيت لحم إلى مستوطنة "
القدس، ومستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس وقرى وبلدات فلسطينية قرب بيت لحم في 

من مساحة القدس والتي تشكل  %13يملكون سوى  ن و الفلسطيني م يعود، ولجنوب الضفة الغربية
من  %87حيث استولى االحتالل على  ،من مساحة الضفة الغربية %1.2في الوضع الحالي 

                                                                 

 .38ص ، مرجع سادق،خطا اللص  اإلسرائيايابايد، خالد:  ( 106)

 .3ص  ،لمخططال اإلسرائيايا لت ويد القد : ابالئي داود، الديطار(  107)
 الدراسزال اللاسززطيليا، جازامديزرول،  ،لقزد  الكدزرى" تدتازع مسزاحا الضزلا ال رديزاأرولسزون، جيلزر : ا(  108)

 .118-2117ص م،1994صيف ، 19بدد 

أم اللحززم، مركزز  الدراسزززال  ،مسزززتقد  القززد  وسززد  إلقارهززا مزززن الت ويززدأدززو جززادر، إدززراهيم وآخززرون: (  109)
 .38صم، 1997المعاصرة، 
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ويقطن فيها مائتا ألف مستوطن والتي يطالب بها الفلسطينيون  ،القدس ي منشرقالقسم الراضي أ
 .(110)كعاصمة لدولتهم

من الواضح، أن "إسرائيل" مستمرة في سياستها المبرمجة لخدمة مصالحها وأهدافها، واتسمت تلك 
طينية على القسم السياسية بتجاهل المصالح الفلسطينية، وتفادي أية إشارة تجاه سيطرة فلس

اإلسرائيلية التي  - ضمن المفاوضات العربيةالشرقي من القدس، أو تقاسم السيادة على القدس، ف
المعروف حول  مسكها الشديد بموقفها التقليديتإسرائيل واصلت  ،انطلقت بعقد مؤتمر مدريد

دة عاصمة إلسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني في المدينة،  مع تأكيد القدس الموح 
اتفاق أوسلو  من خالل إسرائيل حكومة وتمكنت في القدس، يطانالرفض المطلق لوقف االست

من ، م1993إسرائيل في البيت األبيض عام حكومة الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و 
 .(111)قضايا الحل النهائي إلىطرح قضية القدس تأجيل 

"اإلسرائيلية" التي نفذتها "إسرائيل" في مدينة القدس تحت يتضح مما سبق، أن سياسة الفصل 
شعار "توحيد" أو "إعادة توحيد" القدس، وجعلت من ذلك الشعار أيقونة مقدسة منزهة عن كل 
تشكيك أو طعن، فأصبح درعها وذريعتها في تنفيذ سياستها، أدت إلى فصل مستقبل القدس 

تعزيز و  ،لتركيز على الطابع اليهودي للمدينةا سياسيًا عن بقية األراضي المحتلة من خالل
المواطنين وجذب أكبر عدٍد ممكٍن من المغتصبين الصهاينة، وطرد  ها،الوجود اليهودي في
ويجري ، الموحدة "إسرائيل"رها "عاصمة دولة تكريس مدينة القدس باعتباو  ،الفلسطينيين منها

المدينة، بحيث يجري تثبيت ضمها كجزء ال يتجزأ من  القدسالقسم الشرقي من التعامل مع 
لحاقها  القدس عن طريق محو أي أثر للخط األخضر وجعل أية عملية أشبه  من الغربيبالقسم وا 

لى بالمستحيل  ، وتمزيق أنسجتها الحضريةومات القدس كمدينة ذات طابع عربيتدمير مق، وا 
س العرب بحيث ال يتعدى تقليل عدد سكان القدوالعمرانية والسكانية والثقافية وذلك عن طريق 

تفتيت األحياء العربية عن طريق زرع بؤر استيطانية ، و من سكان المدينة الموحدة % 30نسبة 
تقسيمها إلى أحياء منفصلة و  ،خالصة داخلها بحيث ال يمكن الحديث مستقبال عن أحياء عربية

                                                                 

اليزززوم ، وكالزززا فاسززطين مززن مسزززاحا الضززلا %10مشززرول "القزززد  الكدززرى" سزززيات م التلكجززي، خايززز : (  110)
 http://paltoday.ps/ar/post/186835: ياإلخداريا، الموقع االلكترول

 ،مؤسسززا الحززق ،رام ا ،الوضزع القززالولي لمديلزا القززد  دززين االلتزداب والتسززويا السياسزيالزز ار:  ،(  أيزوب111)
 .  149ص ،م2001
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 ها،والحد من توسع ،غير مترابطة وغير متصلة بشكل وتحويلها إلى أحياء مختلطة قدر اإلمكان
حاطتها بمناطق خضراء مفتوحة وحدائق عامة.  وا 

كما أدت إلى فصل القدس إقليميًا عن باقي األراضي المحتلة من خالل المستوطنات والطرق 
االلتفافية والحواجز وسد الطرق التي تصل بين القدس والضفة الغربية، وتنظيم معابر على 

الفلسطينيين، وتشديد القيود على دخول الفلسطينيين إلى  الحدود البلدية للمدينة لتقييد دخول
معزًزا ذلك بالجدار العازل، ورفع وتصعيد وتيرة مصادرته أراضَي المقدسيين الواقعة القدس، 

في تكثيف البناء "االستيطاني" و  ،وتوسيع القائم منها ،عليها ستوطناتداخل الجدار إلقامة م
هم منازلهم بدون ترخيص من المواطنين المقدسيين بادعاء تشييد، وهدم منازل المدينة من جهة

، مما خلق واقع جديد، وقواعد ال يمكن تغييرها في المدينة، لكي يتسنى "إلسرائيل" تأمين بلديته
حباط أي مخطط لتقسيم المدينة، أو تقاسم السيادة عليها، بقاء سيطرة كاملة على المدينة، وا  أنه  وا 

صرار إسرائيل على أن و القدس للفلسطينيين،  من رقيالشالقسم ال إلعادة  القدس عاصمة أبدية ا 
الفلسطينية  ةلدوللالقدس عاصمة ، كل ذلك يجعل إمكانية أن تكون موحدة للكيان اإلسرائيلي

 أمرًا مسحياًل. المستقلة

 :عودة الالجئين للدولة الفلسطينيةة الفصل "اإلسرائيلية" على رابعًا: أثر سياس

نتيجة عمل منظم لجريمة الحرب التي  م،1948قضية الالجئين الفلسطينيين عام  نشأت
ها العصابات الصهيونية بهدف تهجير أبناء القرى والمدن الفلسطينية، والعمل على إخالء تكبتر ا

نتائج حرب عام ، وكان من ة يهودية(دول)ينية بما يمكن أن يسهل تأسيس األرض الفلسط
ألف الجئ فلسطيني إلى الدول العربية  800أكثر من   تشريددث أن يح م(،1949 – 1947)

 ، على مبدأ أساسي،م1948بعد حرب الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين  ارتكز، المجاورة
التنصل من مسؤوليتها تجاه  و:وه ،استطاعت إسرائيل تبنيه بحكم الواقع السياسي في ذلك الوقت

 ،فلسطينزاعمة أنها غير مسؤولة عن قضية طردهم من  ،مشكلة الالجئين الفلسطينيين نشوء
أرجع بعض  ، كما(112)رغم ثبوت عدم صحة هذا االدعاء فيما بعد ،إرادتهمتركوه بمحض  وأنهم

 الفلسطينيين أن أي ،اإلخالء الطوعي()نظرية  إلى نشوء قضية الالجئينالمؤرخين الصهاينة 
بعد  -التي فضلت التخلي عن المكان  ،القيادة العربيةبناًء على أوامر  - منفسهأ" من تلقاء وا"فر 

                                                                 

 .80حله: الموقف اإلسرائياي من القضيا اللاسطيليا، ص ،(  شاهين112)
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فبدأ هروب جماعي من مناطق  ،أن اتضح للعرب أن قواتهم المحلية والعربية فشلت فشاًل ذريعاً 
 .(113)واسعة

حل مالئم لمشكلة  إيجادمن مسؤوليتها تجاه  ت "إسرائيل"تنصلونتيجة لذلك الموقف، 
وجوب وطالبت ب ،في أي حال من األحوال ورفضت عودتهم إلى ديارهم ،الالجئين الفلسطينيين

تملك األراضي الشاسعة  وأنها "خصوصاً  ،استيعابهم داخل الدول العربية التي لجأوا إليها
   .النطاقلك ذ، وينبغي تسويتها في إنسانيةن قضيتهم هي محض إ، وبالتالي فوالموارد"

وجة جديدة من م تالذي خلق م،1967بعد حرب عام مشكلة الالجئين الفلسطينيين  تتفاقمو 
تنفيذ سياسة تهدف  ىإل االحتالل بدء منذ اإلسرائيلي االحتالل سلطات بتأد ، حيثالالجئين

تخذ الفلسطينيين، وا كبر عدد من المواطنينوتهجير أأهلها، راضي المحتلة من تفريغ األ إلى 
دية المتخذة يتمثل باإلجراءات اليومية الماول تحقيق ذلك: األبيل سجراءات في إلنوعين من ا
 ،س حياة المواطنين الفلسطينيين ومعيشتهم وممتلكاتهم ومساكنهم وأمنهمالتي تم ،على األرض

صدارها كي تغطي ن من حقها إلطة االحتالل أسوامر العسكرية التي تدعي يتمثل في األ والثاني
سهيل عملية ي تأ ،سهإلى الهدف نفالساعية  تلك العمليات واإلجراءات العملية واليومية وتشرع
 .(114)ساليب كافةأب وباألسكانها الذين تعمل للتخلص منهم بد  ستالمها دون رض واألا تفريغ

ضي المحتلة راالف المواطنين الذين غادروا األالمتعاقبة آ رائيليةسإلاعت الحكومات كما من
صبحوا أوبذلك  هم،وطنإلى قارب من العودة ألزيارة ا و العالج أو التجارة أوبهدف الدراسة أ

ستولى عليها حارس هم التي امالككما خسروا أ ،في وطنهم وخسروا حقهم في اإلقامة ،مبعدين
كما أبعدت آالف الفلسطينيين قسرًا إلى خارج األراضي المحتلة بأسلوب سافر  ،مالك الغائبينأ

 .(115)للفلسطينيين الهادئعمليات الطرد نوعًا من ذلك  عتبريُ و ومعروف بحجج أمنية، 

ؤدي وي ،اآلخر ل كل منهمامع سياسة الفصل، وُيكم جراءات ترابطًا جدلياً اإلارتبطت تلك 
 توطينو  أهلها،راضي المحتلة من تفريغ األالمتمثلة في  هداف نفسهاسه واألوظيفة في االتجاه نف

                                                                 

مؤسسا  ،ديرول ،دكر بدا  )ترجما( ،وضع الالجئين اللاسطيليين في القالون الدولي: لك  ،غ( تاكلدر113)
 .20، صم2003 ،1ط ،الدراسال اللاسطيليا 

، الالجئون اللاسطيليون: ( وسياسا ت جير اللاسطيليين1650األمر العسكر  رقم ) :بدد اأدو بيد، (  114)
ة ال جرة القسريا والالجئينوسياسال، دير يل، فاسطين،  - ورويال –حقوق  دو أ إدراهيممع د  - وحد

 .14صم، 2011، جامعا دير يل، ل د لادراسال الدوليا

مرك  الالجئين  ،فاسطين ( فئات م وأبداده وتو يعات م، رام ا،67يف دلا حي )رتعال بمرو، تيسير:( 115)
 .13-12صم، 1996 (،شم ) والشتال اللاسطيلي
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آالف العائالت منع جمع شمل ، فإليهافي الدول العربية التي لجأوا الالجئين الفلسطينيين 
ضطرار لى اوهذا يؤدي إ ،بائهمهويات آ ورفض تسجيل األطفال الجدد في ،شتتةسطينية المالفل

راضي ألمصادرة ا، و كي يعيشوا مجتمعين بعائلتهم ،ومغادرة الوطنإلى ترك مئات العائالت 
األشجار على  وقطع ،عيةوتجريف األراضي الزرا  ،وتسليمها للمستوطنين لبناء المستوطنات

وهدم البيوت على  ،صار االقتصاديهم مظاهرها الحولعل أ  ،العقوبات الجماعيةو  ،سعنطاق وا
 ووضع مئات الحواجز على الطرقات وبين ،مدومنع التجول المتواصل وطويل األ ،واسع نطاق
التحتية لالقتصاد تدمير البنية و  ،ضي المحتلةدر المياه في األراالسيطرة على مصاو  ،المدن

سرائيلي بتدمير متعمد أ لهداف مدنية مثل اإل حيث قامت قوات الجيش ،والمجتمع الفلسطيني
ت آشوغيرها من المن ،المياه والصرف الصحي آتشومن ،والمدارس ،والمستشفيات ،المصانع
ضطر يبحيث  حيانًا،بل مستحيلة أ ،عبة وقاسيةصحياة المواطنين الفلسطينيين ت جعل ،المدنية

، وترمي "إسرائيل" من (116) الهجرة للتخلص من هذا العذاب وتلك الحياة الشاقة إلىعدد منهم 
وراء تنفيذ إجراءاتها وتشريعاتها إلى اإلخالل في التركيبة السكانية والتوازن الديمغرافي في هذه 

األراضي  األراضي الفلسطينية المحتلة لصالح "إسرائيل" من خالل تقليل عدد الفلسطينيين في
 .(117)المحتلة

لقد انسجمت سياسة الفصل مع الموقف "اإلسرائيلي" من قضية الالجئين الفلسطينيين، حيث 
إلى  تجزئة قضية الالجئينانتهجت "إسرائيل" سياسة تجاه الالجئين الفلسطينيين تقوم على 

ت حيث قدم م،1967األول يتمثل في قضية الالجئين في األراضي المحتلة عام  ،قسمين
مشروعًا إسرائيليًا لمعالجة أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل  20"إسرائيل" ما ال يقل عن 

 وا عادة التأهيل ،قضايا ظروف المعيشةحول  جميعهاوتمحورت م، 1967األراضي المحتلة عام 
للرزق في العمل المهني  خلق مصادرو ، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لهم، لالجئين

تصفية لكمدخل  ،عيشةتشجيع المبادرات الذاتية للسكان بهدف رفع مستوى المو ، والصناعة
توطين الالجئين من غزة إلى جانب والعمل على   ،على صفة اللجوء اءقض، والالمخيمات
ا عداد و  ،توطين جزء منهم في شبه جزيرة سيناء، و من الضفة الغربية في الضفة نفسهاالالجئين 

                                                                 

 .15ص، األمر العسكر  :بدد اأدو بيد، (  116)
المحتاا  األراضياللاسطيليا في  اإلقامادشأن  اإلسرائيايلمحت  تشريعال وإجرا ال  شقير، ر ق:(  117)

م، 1996 (،شم ) مرك  الالجئين والشتال اللاسطيلي ،فاسطين العالقا، رام ا، رال األخرى واألمور
 .93ص
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من قبل الحكومة لالجئين في الضفة والقطاع لتنمية الزراعية واالقتصادية لبعيدة المدى خطة 
ف السكن ن ظرو يتحسبهدف ، يستفيد من دعم دولي على أساس تعاون إقليميوتنفذ  اإلسرائيلية،

 .(118)ب من المعسكرات، وترميم المعسكرات(إقامة مباني سكنية لالجئين بالقر )

ترى "إسرائيل" أن حل  ن الفلسطينيين في الشتات، ووالقسم الثاني يتمثل في قضية الالجئي
 اً إنكار  عد ذلك الموقفيُ و  ،يأتي من خالل توطينهم في الدول العربية التي لجأوا إليهامشكلتهم 

جزٍء من األراضي  الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وديارهم، أو إلى أي حق الالجئينل
 إلى أن الحكومات اإلسرائيلية ما زالت تعتبر أراضي ،هنا ال بد من اإلشارة، و (119)الفلسطينية

ن العودة الموعودة على هذه األرض هي لليهود وليس ،الضفة الغربية جزًءا منها للفلسطينيين،  وا 
المقابل زيادة  وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل اقتالع الفلسطينيين واستمرار تهجيرهم، وفي

أخذت "إسرائيل" ، و (120)بقاء السيطرة اإلسرائيلية عليهااالستيطان في الضفة الغربية لضمان 
خارج إطار الشرعية الدولية، ، و حل  لقضية الالجئين يتجاوز حدود مناطق نفوذها بالبحث عن

إلى  إسرائيل سعتالالجئين، ومن أجل ذلك  بذلك نزع فكرة العودة إلى الوطن من أذهان محاولةً 
جدد في أرض  الفلسطينيون وعاشوا فيه، بإحالل مستوطنينتغيير معالم الوطن األم الذي عرفه 

اجتهد الفكر الصهيوني في ابتكار المشاريع واألفكار والخطط الرامية إلى حل  قضيتهم و  فلسطين
 .(121)يتنازل عن الثوابت الصهيونية المتمثلة برفض الوجود الفلسطيني دون أن

من  لتنفيذية لسياسة الفصل اإلسرائيليةلقد تأثرت قضية الالجئين الفلسطينيين باإلجراءات ا
جراءات اإلغالق، والقيود المفروضة على التنقل، والحواجز  خالل االستيطان والجدار العازل، وا 
صدار فوانيين تمنع عودة  على الطرق، وهدم القرى، ومصادرة األراضي الفلسطينية، وا 

وتنفيذ حملة دعائية دولية لمنع  الفلسطينيين، ومساعدة الدول العربية في توطين الفلسطينيين،
، وما هي إال أجزاء (122)عودة الالجئين، من خلق وقائع تحول دون عودة الالجئين الفلسطينيين

                                                                 

الواقززع  - الموقزف العردززي والصز يولي مززن قضزايا الصززرال )الدولزا ن القزد  ن الالجئزين(تمزرا ، سززعيد:  (118)
مقززدم إلززر المززؤتمر العامززي السززاد  الززر  لظمتززه كايززا أصززو  الززدين ، دحززث بامززي محكززم وآفززاق المسززتقد 

دعززنلوان: "استشززراف مسزتقد  الصززرال اإلسززالمي الصزز يولي فززي فاسززطين"،  ،غزز ة –دالجامعزا اإلسززالميا 

 ، ص.م2014مدر )تشرين الثالي( لوف 3 – 2ه   1436محرم  10 – 9دتاريخ 
مجازا صزامد )مجازا بمزان،  ،وج ا لظر إسرائيايا: شروط مسزدقا إلقامزا الدولزا اللاسزطيليا ئيف:  ،(  شيف119)

 .  210ص ،م1999 ،(118بدد ) ،صامد( –دا  فاسطين فصايا تصدرها جمعيا معام  أدلا  ش 
  .168، صاالستيطان اإلسرائياي في الضلا ال رديا: دال  محمد صالح ،إدراهيم  (120)
جامعزا القزد  الملتوحزا  ، بازر حزق العزودة لالاسزطيليين أثزر مشزاريع التزوطين اإلسزرائيايالعمزان:  بمرو،  (121)

  .6م، ص2007، الخاي 
صاحب بدد: حق العودة لالجئين اللاسطيليين في القالون الدولي لحقوق اإللسان، مجاا مرك   بدد، (122)
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من إستراتيجية شاملة تسعى "إسرائيل" من خاللها إلى طمس الهوية الفلسطينية، وا عادة تركيب 
قي البعيد بعيدًا وتدفع بالفلسطيني المكان، للسيطرة والتفكيك، وتحويله إلى كانتونات ومعازل تب

فرضت "إسرائيل" أمًرا واقًعا على األرض ، والتي بسببها (123)في األراضي المحتلة إلى المنفى
ن مساحة األراضي المتبقية حيث أ، نيينالفلسطي نالالجئيإمكانية استيعاب  يصعب مع وجوده

أن و  القادمة، واتللسكان خالل السنال تكفي للتوسع الطبيعي  في األراضي الفلسطينية المحتلة
المقيمين،  الدولة الفلسطينية المرشحة لن يكون بمقدورها توفير شروط السكن حتى ألبنائها

 .(124)، في ما تبقى من الضفة والقطاعأصالً 

ن الناحية قابلة لمشاريع اقتصادية كبيرة م ن  المساحات المتبقية من الضفة الغربية غيركما أ
بية، فالمساحة مستوطنات الضفة الغر  ة بعد ضم الجدار الجزَء األكبر مناصالطبوغرافية، خ
ن  الدولة ، (125)ض وعرة من الناحية الطبوغرافية، وهذا يعيق االستثماراتالمتبقية هي أرا وا 

 ،نيينالفلسطي نغير قادرة ماليًا على استيعاب عشرات اآلالف من الالجئي الفلسطينية المنشودة
أعداًدا الذاتي، فكيف ستستقبل هذه الدولة  الناحية االقتصادية على االكتفاءال تقوى من و 

إلى  نيينالفلسطي نالالجئيعلى عودة  "إسرائيل"القيود التي تفرضها ، إضافة إلى (126)إضافية
العودة لن تكون مطلقة وعشوائية، بل وأن  الفلسطينية بموجب عملية التسوية، مناطق السلطة

ألن من شأن  ،وتخضع لتفاهمات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ية،يجب أن تكون تدريج
  هذه العودة تحويل الفلسطينيين إلى أكثرية، تقضي على يهودية الدولة.

  

                                                                                                                                                                                          

، كالون أو  )ديسمدر( 16مجاا مرك  الدراسال اللاسطيليا، العدد  -الدراسال اللاسطيليا، جامعا د داد 

  .164، ص2012
، أوراق اليزززوم الدراسزززي الزززر  بقزززد دتزززاريخ لالجئزززون اللاسزززطيليون: قضزززايا مقارلزززابدزززا : ا ،شزززدالق(  123)

 .  47صم، 2008 ،دير يلجامعا  ل د لادراسال الدوليا، أدو إدراهيممع د م،  فاسطين، 2008 3 15
، اللكزر السياسززيمجاززا  ،دمشزق ،قضززيا الالجئزين اللاسزطيليين والسياسززال اإلسزرائياياشزريح، أسزم ان:   (124)

   208ص م،2005 خريف –صيف ، 23 -22بدد  ،العربجاا فصايا تصدر بن اتحاد الكتاب م

  .169، صاالستيطان اإلسرائياي في الضلا ال رديا: دال  محمد صالح ،إدراهيم  (125)
  .16ص ثلائيا القوميا. إسرائيايا -أسعد: دولا فاسطيليا  غالم، (126)



- 302 - 

 

 ةخاتم
م، 1967لقد نجحت "إسرائيل" من خالل سياسة الفصل التي نفذتها في األراضي المحتلة عام 

من وضع العراقيل أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في األراضي المحتلة عام 
م، وعاصمتها القسم الشرقي من مدينة القدس، وعودة الالجئين، ألنها تعتبر أن وجود دولة 1967

مستقلة في المدى البعيد، هو أخطر التهديدات التي تهدد كيانها ووجودها، إقرارًا  فلسطينية
بالقومية الفلسطينية من جانبها، وتأكيدًا على استمرارية الصراع بين الشعبين، وأن تلك العراقيل ال 
يمكن تجاوزها أو التغلب عليها عند طرح أي حل سياسي أو توقيع اتفاق سالم بين الفلسطينيين 

الصهيوني من دون  –و"اإلسرائيلين"، ومن غير الممكن إيجاد حل عادل ودائم للصراع العربي 
تحقيق األهداف الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته على 
كامل أرض فلسطين، وفي المقابل، سعت "إسرائيل" إلى إيجاد كيان فلسطيني في الضفة الغربية 

غزة، ووجود عالقات طبيعية، وتعاون اقتصادي، وترتيبات أمنية بين الكيان الفلسطيني  وقطاع
سرائيل، ووجود ضمانات بعدم تحويل ذلك الكيان إلى دولة فلسطينية مستقلة.  وا 

ولالنسحاب من الجزء الشرقي من  ،ولة الفلسطينيةد لقيامفض االموقف اإلسرائيلي الر  استمرارإن 
يعتمد على ثبات المتغيرات الموضوعية التي ساهمت  ،جئين الفلسطينيينولعودة الال ،القدس

 :وأهمها ،بشكل أو بآخر في تشكيله

 ي.سرائيلاإلالعسكري  التفوق  -1

، والتزامها بإعطاء إسرائيل فرصة كاملة لتحقيق أهدافها، الدعم األمريكي المطلق -2
باالنسحاب من األراضي العربية وكذلك التزامها بعدم تأييد أي مطلب يوجه إلسرائيل 

  م.1967المحتلة عام 

 .(الحكم الذاتي)إستراتيجية  وضوح الهدف االستراتيجي اإلسرائيلي -3

المتمثلة  األهداف الوطنيةالفلسطيني اليوم، هو أبعد ما يكون عن تحقيق  الجانبن كما أ
في  تشير، إذ أن اآلفاق المستقبلية ال العودةحق و  عاصمتها القدس، إقامة الدولة المستقلةفي 
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إلى وجود فرص للوصول إلى اتفاق حول إقامة الدولة الفلسطينية، بل تبدو معدومة  الوقت الراهن
 وهي:  ،"الخمس"الالءات أمام إصرار إسرائيل على موقفها القائم على 

وحدة للكيان القدس للفلسطينيين، والقدس عاصمة أبدية م من الشرقيالقسم . ال إلعادة 1
 اإلسرائيلي.

 .م1967. ال لعودة الكيان اإلسرائيلي إلى حدود ما قبل حرب 2

 . ال لوجود جيش عربي في الضفة الغربية.3

 . ال إلزالة المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع.4

 .. ال لعودة الالجئين الفلسطينيين5

 استنتاجات البحث

 فيما يلي:يمكن إيجازها استنتاجات، إلى عدة  الباحث خلصفي نهاية البحث، 

م، فبعد أن 1967عام  إلى الفلسطينية راضياأل"اإلسرائيلية"فصل ال سياسةتعود جذور  .1
المتعاقبة "اإلسرائيلية" ومات الحك شرعت أكملت "إسرائيل" احتاللها لباقي أرض فلسطين،

مستقبل تتناول  للتسويةمشاريع  تنفيذ عدة، وتحقيقًا ألطماعها في المنطقة، هاتلبية لمصالح
إلى تكريس الوجود "اإلسرائيلي"  ، هدفتغزة( ،الضفة ،القدس)المحتلة الفلسطينية  راضياأل

والعمل على السيطرة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز الوجود االستيطاني فيها، 
حالل  ا،وطرد الشعب الفلسطيني منه، على أكبر مساحة من األرض وتهويدها  صهاينةالوا 

 ،ممحلَّه
إلى تحقيق عدة أهداف، مثل: ضمان أمن "إسرائيل"،  الفصل اإلسرائيلية هدفت مشاريع .2

نماؤها  والعمل على تأكيد وجودها في المنطقة كدولة "يهودية"، وحماية القاعدة االقتصادية وا 
يجاد مجتمع إسرائيلي مترابط  ومتماسك لتتمكن من استقطاب واستيعاب المهاجرين اليهود، وا 

نشاءائيل، ر بإس مثن مو ا باألخرى، هية إحدا لائير طنات اإلسو ربط المستومغلق، و   طرق  وا 
 نفي المقابل، فرض حالة طبيعية م، و القدسو بتل أبيب  الرئيسية طناتو صل المستو ل

 ،نيالفلسطيني ناصل الطبيعي بيو الت قطعو  ،ةلسطينيالف ى التجمعات العربيةلالحصار ع
 البعض.هم بعض ند عو الحدى جانبي لع همفصلو 

م، تشكل تحديًا خطرًا على مستقبل 1967إن التجزئة اإلقليمية في األراضي المحتلة عام  .3
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الدولة الفلسطينية، فالفصل الجاري على الصعيدين اإلقليمي والسياسي بين الضفة والقدس 
 والقطاع، ينبئ بأن إقامة دولة فلسطينية أمر غير مسموح به. 

ي ذالدولة الفلسطينية المستقبلية الإقليم على مستقبل  سياسة الفصل اإلسرائيليةخطورة  تتمثل .4
مشتتًا ومجزًأ، حيث ال يوجد أي تواصل جغرافي أو ديموغرافي بين أبنائه، فقطاع غزة أصبح 

مفصول عن الضفة الغربية، ومدينة القدس مفصولة عن سائر مدن الضفة الغربية، 
وبذلك فقدت  ون عن الفلسطينيين في األراضي المحتلة،والفلسطينيون في الشتات مفصل

الدولة الفلسطينية أهم مقوماتها، وهو وحدة اإلقليم، وتجعل منه مجرد مدن وقرى مبعثرة على 
األرض، محاطة بالمستوطنات التي تعمل على قطع التواصل الجغرافي بين األراضي 

 الفلسطينية.
جراءات اإلغالق، المتمثلة  تُعد سياسة الفصل اإلسرائيلية .5 في االستيطان والجدار العازل، وا 

والقيود المفروضة على التنقل، والحواجز على الطرق، وهدم القرى، ومصادرة األراضي، جزًء 
من إستراتيجية شاملة تسعى "إسرائيل" من خاللها إلى طمس الهوية الفلسطينية، وا عادة 

نتونات ومعازل تبقي البعيد بعيدًا وتدفع تركيب المكان، للسيطرة والتفكيك، وتحويله إلى  كا
 بالفلسطيني في األراضي المحتلة إلى المنفى.

 نالالجئيإمكانية استيعاب  فرضت "إسرائيل" أمًرا واقًعا على األرض يصعب مع وجوده .6
ال تكفي  في األراضي الفلسطينية المحتلةن مساحة األراضي المتبقية حيث أ، نيينالفلسطي

أن الدولة الفلسطينية المرشحة لن يكون و  القادمة، واتسكان خالل السنللتوسع الطبيعي لل
، في ما تبقى من الضفة المقيمين، أصالً  بمقدورها توفير شروط السكن حتى ألبنائها

 .والقطاع

 توصيات البحث
يجب مواجهة سياسة "إسرائيل" تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ثبات الفلسطينيين على 

 حقوقه الوطنية، وأوصي بما يلي:كامل 

 في المجال الفلسطيني:أواًل: 

 مشروعا فلسطينيًا شامال يعني أن يكون إعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني باعتباره  .1
في الشتات وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس،  لجميع التجمعات الفلسطينية

عيل قيادة فلسطينية تفالمشروع  ويفرض هذام، 1948وللفلسطينيين في األرض المحتلة عام 
 حركة تحرر وطني باعتبارها إعادة بناء وتنظيم منظمة التحرير الفلسطينية شاملة تتطلب
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، االنتصار عليه إلى هدفوت كولونيالي،صهيوني استيطاني  مشروع ضدصراعًا  تقود
 .الوصول إلى حل وسط معه وليس وتصفيته،

اعتبار األهداف الوطنية المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء من ارض  .2
المدخل  الفلسطينيين، وعودة الالجئين ،القدسالقسم الشرقي من مدينة وعاصمتها  ،فلسطين

 ،المتمثل في تحرير فلسطين عربي الفلسطينيستراتيجي للشعب النحو تحقيق الهدف اال
قامة دولته المستقلة على كل تراب فلسطين نهاء الوجود اليهودي في فلسطين.وا   ، وا 

 لمقاومة االحتالل ،واقتصادية ،واجتماعية ،وعسكرية ،وضع خطة إستراتيجية شاملة سياسية .3
  .وتحقيق األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني الصهيوني،

واالرتقاء بها إلى  ومقاومة االحتالل، ة الشعب الفلسطيني على أساس وحدة الثورةوحدتعزيز  .4
تؤدي إلى لتكون القاعدة التي  ،المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية

  ضد االحتالل الصهيوني. تصعيد الكفاح المسلح

 مدينة القدس.في  الفلسطيني شعبالالسعي لتأسيس صندوق مالي لدعم صمود  .5

 عربي:في المجال الثانيًا: 

  لصراعاتجاه  وطنية موحدةلالتفاق على إستراتيجية  ،تكثيف الجهود على الصعيد العربي .6

، ، واالتفاق على طرق مواجهتهقوم على فهم مشترك لطبيعة الصراعت ،الصهيوني –العربي 
 .الوطنية الفلسطينية العليا ترتكز على التعامل مع الخيارات المتاحة في إطار المصلحةو 

بما يؤدي إلى حشد  ،على قاعدة النضال ضد االمبريالية والصهيونية تعزيز التضامن العربي .7
 ،واستخدامها في مختلف ميادين المواجهة ،طاقات العرب السياسية واالقتصادية العسكرية

 ،وفي مختلف المجاالت ،على جميع الساحات ،ونشط ،فاعلموحد، و  عمل عربيوالقيام ب
 .في التوازن بين القدرات الفلسطينية واإلمكانيات اإلسرائيلية تغييروذلك إلحداث 

ى ، بشكل تبرز فيه القو بناء النظام العربي الوصول إلى صيغ تعاون عربي من اجل إعادة .8
م فكرة ورة بما يخد، وتقوم من خالله عالقات قوية مع الدول اإلسالمية المجاالذاتية العربية

  تحرير فلسطين.

بقواها السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية لتمكينها من العربية تنظيم الحركة الشعبية  .9
 .القيام بدورها المقاوم من اجل تحقيق األهداف الوطنية

المناهضة  تطوير مسيرة المقاومة من خالل تحقيق جبهة عريضة من القوى المقاومة .10
مواجهة المفاهيم ته، و ومقاطع عربيًا، االحتالل رفضتعزيز سياسة ، تعمل على لالستعمار
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طوق حول إسرائيل، ومواجهة دور  خلق الجديدة التي نشأت عن اتفاقيات السالم، ومحاولة
 .لعزل االحتالل ، بوصفها مدخاًل صحيحًا وأساسياً ونفوذ إسرائيل في المنطقة

 دولي:في المجال الثالثًا: 

والدول اإلسالمية واإلفريقية  ،مع دول عدم االنحيازالتعاون والتضامن دعيم تعزيز وت  .11
نضاله في لو  للشعب الفلسطيني،المؤيدة و والصديقة كيان الصهيوني، الو المناهضة لإلمبريالية 

قامة دولته  سبيل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وا 
من أجل تحقيق عزلة الكيان المشترك النضال وكذلك تعزيز التعاون و ، الوطنية المستقلة

 على الصعيد الدولي. الصهيوني

 المصادر والمراجع
 الوثائق:  أواًل:

مجلة  بيروت،الذي وقعه الرئيس ياسر عرفات ووزير الخارجية اإلسرائيلي:  نص "اتفاق القاهرة" -1
 م.1994، شتاء 17الدراسات الفلسطينية، عدد 

سرائيل حول توسيع الحكم الذاتي  -2 نص االتفاق المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وا 
 م.1995، خريف 24مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد  بيروت،: الفلسطيني قي الضفة

)األمانة العامة لجامعة الدول العربية: تسوية النزاع في الشرق األوسط )قرارات،  نص مشروع آلون: -3
 درات.مشروعات، مبا

 بيروت،الذي وقعها الرئيس ياسر عرفات ووزير الخارجية اإلسرائيلي:  نص وثيقة القاهرة الثانية -4
 م.1994، شتاء 17مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 

 ثانيًا: رسائل علمية:

االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية، إبراهيم، بالل محمد صالح:  -5
لسطين، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ف -ة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا رسال

 م. 2010
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،طرد الفلسطينيين في الفكر والممارسة الصهيونيةسعيد:  ،تمراز -6

 م.2014 ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب
 الغربية، الجدار الفاصل على التنمية السياسية في الضفةتأثيرات جبر، بالل عبد الرحيم عثمان:  -7

جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا 
 م. 2005

السياسة المائية اإلسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية "دراسة في سالمه، ياسـر إبراهيـم عمـر:  -8
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 م.2008رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  ،الجغرافيا السياسية"
النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات )أوسلو(: المخزون علقم، فرحان موسى حسين:  -9

 م. 2012رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس،  المائي نموذجًا،
اإلسرائيلي )  –لصهيوني لتسوية الصراع الفلسطيني فك االرتباط في المشروع االغرام، جهاد:  -10

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية  منذ اتفاق أوسلو... دراسة مستقبلية(،
 م.2010، الجزائر، 3 -واإلعالم، معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة الجزائر

-1917سطين خالل عهد االنتداب البريطاني سطينية إلى خارج فللالهجرة الفصالح:  ،مفيد -11
قسم  ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،م1948
 م.1998نابلس/فلسطين  ،التاريخ

 :أبحاثثالثًا: 

لمخططات اإلسرائيلية لتهويد القدس واآلثار السلبية لمخطط القدس اعالئي داود:  ،البيطار -12
بحث مقدم للمؤتمر السابع لمؤسسة القدس الدولية المنعقد  الفصل العنصري"، وجدار 2000

    م.2013فلسطين  –تحت شعار "فلنتحد من اجل القدس واألقصى والمقدسات" في مدينة غزة 
 -الموقف العربي والصهيوني من قضايا الصراع )الدولة ـ القدس ـ الالجئين( تمراز، سعيد:  -13

مقدم إلى المؤتمر العلمي السادس الذي نظمته كلية  بحث علمي محكم الواقع وآفاق المستقبل،
بعـنوان: "استشراف مستقبل الصراع اإلسالمي  ،غزة –أصول الدين بالجامعة اإلسالمية 

نوفمبر )تشرين الثاني(  3 – 2ه / 1436محرم  10 – 9بتاريخ  فلسطين"الصهيوني في 
 م.2014

جامعة القدس  اإلسرائيلية على حق العودة للفلسطينيين،أثر مشاريع التوطين عمرو، نعمان:  -14
 م. 2007المفتوحة/ الخليل، 

 المراجع:: رابعاً 

بيروت، مؤسسة  ،جيفري: مستقبل المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة والقطاعأرونسون،  -15
 م.1997 ،الدراسات الفلسطينية

مؤسسة  ،رام هللا ،والتسوية السياسيةالوضع القانوني لمدينة القدس بين االنتداب نزار:  ،أيوب -16
 م.  2001 ،الحق

 ، بدون تاريخ.فلسطيندار الكاتب.  ،جذور القضية الفلسطينيةتوما، إميل:  -17
معهد إميل توما لألبحاث  ،حيفا ،3جم ،األعمال الكاملة ،3م ،الصهيونية المعاصرةإميل:  ،توما -18

 .م1995 ،السياسية واالجتماعية
أم الفحم، مركز الدراسات  التهويد،مستقبل القدس وسبل إنقاذها من : وآخرون أبو جابر، إبراهيم  -19

 .م1997المعاصرة، 
القدس، الجمعية  ورقة إعالمية، - 1995خطة الفصل اإلسرائيلية الجعبري، جواد سليمان:  -20
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 م.2005باسيا،  -الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية 
بيروت، مؤسسة  دارة الذاتية، جذوره، تطوره، خطره،المشروع اإلسرائيلي لإلالجعفري، وليد:  -21

 م.1979، الدراسات الفلسطينية
 - المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينيةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:  -22

، السلطة الوطنية الفلسطينية، الجهاز المركزي لإلحصاء 2007التقرير اإلحصائي السنوي 
 م.2008فلسطين،  – الفلسطيني، رام هللا

 ،الدولة الفلسطينية دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدوليحافظ،  محمد:  -23
 م.1992)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

بيروت، مؤسسة الدراسات  القدس من العهدة العمرية إلى كامب ديفيد الثانية،د: يول ،الخالدي -24
 .م2001 ،الفلسطينية

دار مجدالوي للنشر،  ،عمان ،عامًا من التهديد والتحدي 30 -القدس العربية خطيب، شذا:  -25
 م.2001

دار  ،عمان ،القضية الفلسطينية في القانون الدولي والوضع الراهنجابر إبراهيم:  ،الراوي -26
 م.1985 ،الجليل للنشر

 ،الوحدة العربية مركز دراسات ،بيروت ،شفيق: فلسطين تاريخًا وعبرة ومصيراً  ،الرشيدات -27
 م.1991

)الدولة الفلسطينية حدودها  ،الحدود والكيان السياسي للدولة الفلسطينيةعادل محمود:  ،رياض -28
 .م1991 معهد البحوث والدراسات العربية،ومعطياتها وسكانها(، القاهرة، 

 ،صيرورة تكوين االسم والوطن والشعب والهوية -فلسطين والفلسطينيون عصام:  ،سخنيني -29
 م.2001 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ،عمان

أوراق اليوم الدراسي الذي عقد بتاريخ  لالجئون الفلسطينيون: قضايا مقارنة،اعباس:  ،شبالق -30
 م.  2008 ،جامعة بيرزيت ،معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدوليةفلسطين، م،  15/3/2008

جراءات لمحتشقير، رزق:  -31 ل اإلسرائيلي بشأن اإلقامة الفلسطينية في األراضي تشريعات وا 
رام هللا، مركز الالجئين والشتات الفلسطيني )شمل(،  المحتلة واألمور األخرى ذات العالقة،

 م.1996فلسطين، 
 م،1949الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة شوفاني، الياس:  -32

 م.1996بيروت، مؤسسة الدارسات الفلسطينية، 
 م،1974-1934المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية عبد الهادي، مهدي:  -33

 م.1975بيروت، المكتبة العصرية، 
، رام هللا، فلسطين، مركز ( فئاتهم وأعداده وتوزيعاتهم67التعريف بنازحي )عمرو، تيسير:  -34

 م.1996)شمل(، الالجئين والشتات الفلسطيني 
اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحواجز العـسكرية االحتاللية لدى عوض، حسني:  -35
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 جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.  طلبة جامعة القدس المفتوحة المارين عبرها يوميا،
الالجئون  ( وسياسة تهجير الفلسطينيين،1650األمر العسكري رقم )أبو عيد، عبد هللا:  -36

معهد إبراهيم أبو  -وسياسات، وحدة الهجرة القسرية والالجئين  -ورويات  –الفلسطينيون: حقوق 
 م.2011لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، بيرزيت، فلسطين، 

جذور الصراع وقوانينه  -التحدي واالستجابة في الصراع العربي الصهيوني عوني:  ،فرسخ -37
 م،2008بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  ،م1949 - 1799الضابطة 

دار الطليعة للطباعة والنشر،  ،بيروت ،سقوط اإلمبراطورية اإلسرائيليةجورجي:  ،كنعان -38
 م.1980

إسرائيل واالستيطان الثابت والمتحول في مواقف الحكومات واألحزاب والرأي منصور، جوني:  -39
 م.2014"مدار"،  -لمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيليةارام هللا،  م،2013 – 1967العام 

)القضية الفلسطينية في أربعين  ،الحركة الصهيونية بين الفكر والممارسةنوفل، أحمد سعيد:  -40
عامًا ـ  بين ضراوة الواقع... وطموحات المستقبل ـ  بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها 

 م.1989 ،1ط ،روت، مركز دراسات الوحدة العربيةبي ،جمعية الخريجين في الكويت(
القضية الفلسطينية والخطر اللبنانية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: وزارة الدفاع الوطني  -41

 م.1973بيروت، وزارة الدفاع الوطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  الصهيوني،
-1882يوني في فلسطين االستعمار االستيطاني الصهعلى الدين:  ،هالل -ياسين، السيد  -42

 م.1975معهد البحوث والدراسات العربية، د.ط،  ،1، جم1948
 كتب مترجمة: خامسًا:

دراسات  -قصر األواني المهشمة  ،التاريخ يطارد الصهيونية ويحلق بهاهالحمي، بنيامين بيت:  -43
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  ،رام هللا ،حسن خضر )ترجمة( ،في نقد الصهيوني

 م.2001 ،)مدار(
 ،بيروت ،بكر عباس )ترجمة( ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدوليلكس:  ،تاكنبرغ -44

 م.2003 ،1ط ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
)إعداد  ،تهويد فلسطين = إبراهيم أبو لغد ،الرؤيا والقصد في الفكر الصهيونيتايلور، آالن ر.:  -45

 م. 1972 ،مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت ،أسعد رزوق )ترجمة( -وتحرير( 
إبراهيم أبو  = ، تهويد فلسطينمن مواطنين إلى الجئين الرغبة الخرساءتشيلدرز، ارسكين ب .:  -46

 مركز األبحاث منظمة التحرير ،بيروت ،(ترجمة)أسعد رزوق  -( إعداد وتحرير) ،لغد
 م1972 ،لسطينيةالف

مركز  ،بيروت ،(ترجمة)عد قناب عائدة ر  ،المناهضة اليهودية للصهيونيةياكوف م.:  ،رابكن -47
 م.2006 ،1ط ،دراسات الوحدة العربية

يوسف سلمان  ،الصهيونية الصهيونية نظرية وممارسةمجموعة من الباحثين السوفيت:  -48



- 310 - 

 

 م. 1974 ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،)ترجمة(
 الدوريات:سادسًا: 

المركز  ،(14عدد ) ،مجلة قضايا إسرائيلية ،رام هللا ،الصراع الصهيوني الفلسطينيأودي:  ،أديب -49
 م.2004الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، نيسان )أبريل( 

بيروت، مجلة الدراسات  لقدس الكبرى" تبتلع مساحة الضفة الغربية،اجيفري:  ،أرونسون  -50
 م،1994، صيف 19عدد  ،الفلسطينية

بيروت، مجلة  طة الفصل اإلسرائيلية ترسم الحدود المؤقتة لفلسطين،خأرونسون، جيفري:  -51
، صيف 55الدراسات الفلسطينية، )مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية(، عدد 

 م.2003
مجلة شؤون ، نيقوسيا ،إلدارة الصراع السكاني النموذج الصهيونيمحمد خالد:  ،األزهري -52

(، يوليو) تموز، 196عدد ،فلسطينية )مجلة شهرية تصدر عن مركز األبحاث في م. ت. ف(
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 ،خالل األعوام األربعة األولى العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد غزةإسبوزيتو، ميشيل:  -53
  .2005صيف  ،63عدد ، مجلة الدراسات الفلسطينيةبيروت، 

. -إقليمية الدراسات اال كزمرالعراق،  في ظل االحتالل، السيادةرمضان:  فخللجبوري، ا -54
 م. 2007(، كانون الثاني )يناير( 6( العدد ) 3ل.العراق، السنة ) جامعة الموص

: االحتالل والتطهير العرقي بوسائل الضفة الغربية يالمستوطنات اليهودية فايالن:  ،بابيه -55
 .122، صم2012صيف  ،91جملة الدراسات الفلسطينية، عدد مبيروت،  ،أخرى

، بيروت، 84مجلة الدراسات الفلسطينية عدد  مأسسة طرد الفلسطينيين قانونيًا،بكر، عبير:  -56
  م.2010خريف 

، مجلة شؤون نيقوسيا القضية الفلسطينية في سياسة حزب العمل اإلسرائيلي،تيم، سعيد:  -57
، كانون األول 201فلسطينية )مجلة شهرية تصدر عن مركز األبحاث في م. ت. ف(، العدد 

 م.1989)ديسمبر( 
مجلة  ،السياج الفاصل: معازل فلسطينية على طريقة "السالم" اإلسرائيليةعلي:  ،الجرباوي -58

مجلة فصلية سياسية علمية محكمة تصدر عن مركز البحوث  ،نابلس ،السياسة الفلسطينية
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 م.1995، ربيع 22الفلسطينية، العدد 

تونس،  المستقبل السياسي لألراضي المحتلة في المنظور اإلسرائيلي،الجنيدي، سليم توران:  -60
، 60مجلة شؤون عربية )مجلة فصلية تصدر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية(، عدد
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